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Rozwiązanie 
ZAGADKI

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

NAGRODA



 

 zdłuż ulicy Gimnazjalnej widoczna jest okazała, cią-
gnąca się budowla będąca niegdyś kolegium jezuitów. 
Jezuici zostali sprowadzeni do Żagania przez Wallen-

steina, a ich zadaniem było przeprowadzenie akcji rekatolizacji.
 Budowa kolegium rozpoczęła się w 1653 roku za pano-
wania w Żaganiu pierwszego z czeskich Lobkowitzów – Wacława.  
W 1688 roku budynek został zniszczony przez pożar, a twórcą nowej 
budowli był Włoch Antoni Porta. Na jego miejscu odbudowano połu-
dniowe skrzydło obecnego barokowego założenia. W 1733 r. kolegium 
powiększono o aulę a w drugiej połowie XVIII w. o trzyskrzydłową 
część północną. W gmachu dawnego kolegium zachowało się kilka 
pomieszczeń nakrytych barokowym sklepieniem kolebkowym i luneta-
mi  (m.in. gabinet dyrektora, biblioteka oraz stołówka szkolna obecnie 
mieszczącego się tam Zespołu Szkół Tekstylno – Handlowych).
 Do najbardziej interesujących wnętrz należy dawna sala 
muzyczna na pierwszym piętrze skrzydła wschodniego (obecnie 
gabinet do nauki historii), która zachowała wystrój sztukatorski z 
1733 roku w postaci pilastrów z ustawionymi na ich głowach wazami 
oraz płaskorzeźbionych tond w wyobrażeniem sztuk i nauk. Siedziba 
dawnego kolegium łączy się z kościołem p.w. św. Piotra i Pawła.

Kościół pw. św. Piotra i Pawła
W roku 1284 do miasta przybyli z Saksonii franciszkanie. Książę 
Konrad II Garbaty ufundował dla nich we wschodniej części miasta 
kościół, obok którego powstały budynki klasztoru. Franciszkanie 
posiadali świątynię do roku 1540. Zamknięta następnie przez zwo-
lenników Lutra, przeszła w ich ręce. Zakonnicy nie mogąc odprawiać 
nabożeństw, zostali zmuszeni do opuszczenia miasta. Kolejnym go-
spodarzem świątyni stało się zgromadzenie jezuickie. Sprowadzeni 
z Głogowa przez księcia Albrechta Wallensteina jezuici mieli za 
zadanie pokierować w mieście i księstwie akcją kontrreformacji. 
Zbudowali na miejscu zrujnowanego klasztoru franciszkanów ko-*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 rebusu z ubiegłego tygodnia: 

MORSKIE OPOWIEŚCI
Nagrodę wygrała Antosia Gołąb z Bronowic 

(bon do sali zabaw do odbioru w redakcji przy ul. Broni 

Pancernej 6 w Żarach).

W
DAWNE KOLEGIUM JEZUICKIE 
I KOŒCIÓ£ PW. ŒW. PIOTRA I PAW£A
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Właściciel gospodarstwa 

agroturystycznego zwraca się 

do turysty:
- Tutaj co rano będzie Pana 

budziło pianie koguta.

- To proszę go nastawić na 

dziesiątą:)

- A mój tata pływa w 

marynarce! 
- A mój w kąpielówkach!

- Cześć Zosiu. Dzwonię, żeby 

zapytać czy jesteś jeszcze na 

mnie zła.
- Nie, już mi przeszło.

- Uff, a już prawie kupiłem 

Ci kwiaty.

Kaziu pyta mamę:

- Mogę popływać?

Mama:
- Dobrze tylko się 

nie zamocz.

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.
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NAGRODA 
NIESPODZIANKA

Dawid Strojny z Bogumi³owa

NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

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

KĄCIK FOTO

Zagadki przygotowane przez serwis cauchy.pl

21 sierpnia, poniedziałek
Światowy Dzień Optymisty

ZAGADKA
Z każdego wiersza wykreśl 
ukrytą nazwę jednej 
z polskich krain. Pozostałe 
litery utworzą hasło. 
Jak nazywa się kraina, 
w której mieszkasz? 
Czy ma charakterystyczne 
potrawy, zwyczaje?

legium. Na nowo wystroili wnętrze świątyni. Niestety, zniszczył je pożar 
miasta z 1688 roku.
 Dalsze remonty i przebudowy kościoła miały miejsce w latach 
1696 – 1752 i w końcu XVIII w. Mimo licznych przekształceń kościół 
zachował charakter gotycki.

ŁOWICZANKA
Jak wygląda strój mieszkańców 
ziemi łowickiej? 
Narysuj i pokoloruj 
Łowiczankę.

PAJĄK I MUCHY
W zielonych polach znajdują się pająki. 
W niektórych białych polach znajduje się jedna 
mucha. Pająk ma wielką ochotę na muchy. 
Wskaż mu, w których białych polach są muchy.
Liczby w zielonej kratce oznaczają, ile much 
otacza tego pająka. Czyli ile much znajduje się 
w kratkach stykających się rogiem lub bokiem 
z polem pająka. 
Przykład poniżej pokazuje 2 pająki. Pierwszy 
sąsiaduje z 3 muchami, drugi z 2 muchami: 

PRZYKŁAD


