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piątek
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HUMOR

Jaś do kolegi mówi:

- Moja starsza siostra to ma 

szczęście.
Kolega z zaciekawieniem pyta:

- Dlaczego?

Jaś na to:
- Była na prywatce, na której 

urządzono konkurs. Każdy 

chłopak musiał albo pocałować 

dziewczynę, albo dać jej 

czekoladę.

- No i co ? – pyta kolega

- Przyniosła 20 czekolad! 

– odpowiedział Jaś.

Mały gołąb pyta mamy:

- Mamo, skąd się biorą gołąbki?

- Z kapusty.

Nauczycielka do Jasia:

- Obawiam się, że nie postawię 

Ci czwórki z matematyki Jasiu.

- Nie szkodzi proszę pani, piątka 

też może być.

www.regionalna.pl

15 lipca, sobota
Dzień bez Telefonu Komórkowego

19 lipca, środa
Dzień Czerwonego Kapturka
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Rozwiązanie 
KRZYŻÓWKI

Bon na nieograniczony czas 
zabawy dla dziecka 
do Sali Zabaw FUNK PARK 
w Żarach ul. Jagiellońska 30.

NAGRODA



 

talag VIII C w okresie od jesieni 1939 do jesieni 1942 roku 
był największym obozem jenieckim w VIII Okręgu Wojskowym 
Wehrmachtu.

WOJSKOWE MOGIŁY
Pierwszymi jeńcami Stalagu VIII C, rozciągającego się na powierzchni 
480000m kw. obok drogi wylotowej z Żagania na Iłowę,byli żołnierze 
września 1939 roku. Spędzili tu zimę 1939/40, następnie pozbawieni 
statusu więźnia wojennego zostali wywiezieni na przymusowe roboty 
w głąb Niemiec. Ogółem przez Stalag VIII C i jego fi lie przeszło około 
300 tys. jeńców, byli to m. in.: Francuzi, Rosjanie, Belgowie, Włosi, 
Jugosłowianie i Polacy. W maju 1942 r. powstał w sąsiedztwie Stalagu 
VIII C, obóz dla lotników alianckich, podległy dowództwu Luftwaffe, 
Stalag Luft 3. Przebywało w nim 10549 jeńców. Większość z nich 
stanowili piloci amerykańscy i angielscy, sporo było jednak żołnierzy 
innych narodowości, w tym Polaków.

WIELKA UCIECZKA ZE STALAGU VIII C/ LUFT III
To właśnie stąd miała miejsce słynna, brawurowa wielka ucieczka w 
nocy z 24 na 25 marca 1944 roku. Wydrążonym w ziemi tunelem, o 
długości 111 m. i głębokości ok. 10 m wydostało się poza teren obozu 
76 jeńców. Trzem z nich ucieczka się powiodła, pozostali zostali schwy-
tani, a pięćdziesięciu spośród nich na specjalny rozkaz Hitlera roz-
strzelano. Dziś w tym miejscu znajduje się Muzeum Obozów Jenieckich 
można tu zobaczyć to, co udało się uratować: dokumentację dotyczącą 
Stalagu i powojennych procesów zbrodniarzy, zdjęcia, wspomnienia 
jeńców, przedmioty ich 
codziennego użytku, a 
nawet wykonane w obozie 
wytwory rzemiosła. Przed 
siedzibą muzeum ustawio-
no pomnik z 1961 roku, 
dłuta Mieczysława Walte-
ra, który ma upamiętniać 
zbrodniczą działalność 
Wehrmachtu.

WIELKA UCIECZKA – PAMIĘTAMY
Na podstawie wydarzeń związanych z wielką ucieczką lotników powstała 
hollywoodzka produkcja pt. “Wielka Ucieczka” z Charlesem Bronsonem i 
Tellym Savalasem w rolach głownych. Co roku również dla upamiętnienia 
tego wydarzenia organizowane są uroczystości oraz imprezy towarzyszące, 
np. rekonstrukcje historyczne, rajdy piesze śladem Wielkiej Ucieczki, rajd 
offroadowy the Great Escape Rally. W obchodach święta uczestniczą 
zaproszeni goście z różnych stron świata.

*nagrodę należy odebrać w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na adres 

redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź nagrodzimy. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: 

LWIA PASZCZA
Nagrodę wygrał Filip Grynienko z Lubska (bon do sali 

zabaw do odbioru w redakcji przy ul. Broni Pancernej 

6 w Żarach).

Przyœlij do redakcji 
zdjêcie swojego 
dziecka. 
Co tydzieñ - nagroda 
niespodzianka dla 
bohatera najciekaw-
szego zdjêcia! 

*nagrodę należy odebrać w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

NAGRODA 
NIESPODZIANKA
Przyœlij do redakcji Przyœlij do redakcji 
zdjêcie swojego zdjêcie swojego 
dziecka. dziecka. 
Co tydzieñ - nagroda Co tydzieñ - nagroda 
niespodzianka dla niespodzianka dla 
bohatera najciekaw-bohatera najciekaw-
szego zdjêcia! szego zdjêcia! 

*nagrodę należy odebrać *nagrodę należy odebrać w ciągu 7 dni od daty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.ogłoszenia wyników.

NAGRODA 
NIESPODZIANKA

Paulina Chmielowska z ¯ar
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NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Paulina wygrywa 
nagrodê niespo-
dziankê. 
Po odbiór nagro-
dy zapraszamy 
do redakcji gaze-
ty „Regionalnej” 
w ¯arach przy 
ul. Broni 
Pancernej 6.

KĄCIK FOTO

S
¯AGAÑSKI KOMPLEKS OBOZÓW JENIECKICH

źródło: urzadmiasta.zagan.pl

WakacjeWakacjeWakacjeWakacjeWakacje
dni!

WakacjeWakacjeWakacjeWakacjeWakacjeWakacjeWakacjeWakacjeWakacjeWakacjeWakacjeWakacje

20 lipca, czwartek
Międzynarodowy Dzień Szachów

LIS
Narysuj i pokoloruj lisa.

KRZYŻÓWKA
W każdą kratkę wpisz odpowiednią 
liczbę lub znak działania: + albo -, tak, 
aby w każdej kolumnie i w każdym 
rzędzie było prawidłowe działanie: 
odejmowanie lub dodawanie.
Jaką wartość wpiszesz w żółte pole?

BEZPIECZNE WAKACJE
Rozwiąż rebus. Gdzie możesz znaleźć 
tę osobę?


