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Stał na wzgórzu kościelnym 
w Wicinie- tam gdzie 
dziś góruje nad okolicą 

okazały dom Boży- skromny 
kościółek zbity z drewnianych 
belek, a słynący w okolicy z 
obrazu czyniącego cuda. Bardzo 
często ciągnęły doń pielgrzymki, 
by wybłagać uzdrowienie ciała 
bądź duszy.
Bardziej na cud niż sam obraz 
zakrawała historia związana z 
budową tego kościółka.
W pierwszych wiekach po na-
wróceniu okolicznych miesz-
kańców na wiarę chrześcijańską 
Wicina nie posiadała własnej 
świątyni. Dla ukojenia duszy 
wierni musieli wędrować do 
Lubska.  Bogate ofi ary w zbożu, 
lnie, złocistożółtym miodzie, 
niejednokrotnie spora połać 
dziczyzny, odstawiane były 
pobożnym braciom z Lubska.
Gmina Wicina rozrastała się. Ze-
wsząd otaczały ją dębowe lasy. 
Jeden z pobożnych wieśniaków 
przyrzekł ufundować piękny 
obraz. Postanowiono wtedy w 
Wicinie i czterech sąsiednich 
gminach- Roztokach, Zabłociu, 
Mirkowicach i Guzowie- zbu-
dować własny kościół. Fury 
oddawano ku chwale Bożej, 

a każdy z właścicieli lasu zo-
bowiązany był dostarczyć tyle 
dębowego drewna, ile było po-
trzeba. Zapłatę dla cieśli gminy 
chciały zebrać wspólnie. Nie 
miały oczywiście pojęcia, że 
na budowę kościoła potrzebna 
była zgoda duchowieństwa z 
Lubska. Ochoczo zabrano się 
do ścinania drzew i ociosywania 
pni. Wyrównano plac i usta-
wiono pierwsze słupy, łącząc je 
belkami i klinami.
Dowiedzieli się o tym lubszcza-
nie. Wybrali się tedy nocą do 
Wiciny, wybili kliny, wyrwali 
słupy, załadowali wszystko na 
wozy i wywieźli do Lubska.
Wicinianie zabrali się z niczym 
niezmąconym spokojem na 
nowo do pracy, ale jeszcze dwa 
razy zakradano się nocą i nisz-
czono ich wysiłek. Wtedy budo-
wa ustała na dłuższy czas.
Mistrzowi ciesielskiemu nie 
pozwalał zmrużyć oka fakt, że 
nie mógł dokończyć rozpoczętej 
pracy. Groziły mu duże straty, 
gdyż wypłacił już wynagrodze-
nie cieślom, podczas gdy sam 
miał dostać zapłatę od gminy z 
chwilą wybudowania kościoła. 
Zachodził w głowę, jak rozwią-
zać ten problem. A tymczasem 

okoliczne gminy wiodły spór 
z lubszczanami, nie mogąc 
dociec swych spraw. 
W końcu pomysłowy cieśla zna-
lazł wyjście: zarządził przycięcie 
nowych belek. Tym razem jed-
nak nie przewiercono otworów 
na kliny, lecz wycięto je na taką 
głębokość, by dobrze połączyć ze 
sobą dwie belki, nie pozostawia-
jąc wystających czopów.
Tak powstał drewniany szkielet 
kościoła. Lubszczanie ponow-
nie nadeszli nocą, nie mogli 

jednakże wyłamać klinów, 
gdyż były głęboko osadzone 
i nie wystawały. Musieli więc 
odejść z niczym, pozostawiając 
wicinianom ich budowlę.
Ci z kolei dziarsko zabrali się do 
pracy. Postawiwszy świątynię, 
umieścili w niej święty obraz 
słynący z cudów. I tak kościół 
stał się obiektem przyciągania 
wszystkich pobożnych, stra-
pionych i cierpiących z całej 
okolicy.

Margarete Gebhardt
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Przyœlij do 
redakcji 
zdjêcie swojego 
dziecka. 
Co tydzieñ 
- nagroda 
niespodzianka 
dla bohatera 
najciekawszego 
zdjêcia! 

NAGRODA 
NIESPODZIANKA

nie nadeszli nocą, nie mogli Margarete Gebhardt

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

NAGRODA 
NIESPODZIANKA
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Rozwiązanie krzyżówki:

Bon na nieograniczony 
czas zabawy dla dziecka do 

Sali Zabaw FUNK PARK w 

Żarach ul. Jagiellońska 30.

NAGRODA



 

NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Blanka wygrywa nagrodê 
niespodziankê. Po odbiór 
nagrody zapraszamy do 
redakcji gazety „Regional-
nej” w ̄ arach przy ul. Broni 
Pancernej 6.

Pani na lekcji pyta się dzieci jaki 

odgłosy można usłyszeć na farmie.

Dzieci mówią:

- Muu.
- Bee.
- Kwa-kwa.

Nagle odzywa się Zosia:

- Uciekaj z tego traktora!
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piątek
1 lipca 2016

HUMOR

Wiciñski koœció³

Blanka Dziwir z Trzebowa

4 lipca,
poniedziałek

Święto Hot Doga

1. Winniczki, przysmak Francuzów.

2. Rzeka pełna zamków.

3. Clio lub Megane.

4. Francuska długa bułka.

5. Ich udka są rarytasem 

    Francuzów.

o Francji

o Francji

o Francji

Krzyżówka

1 lipca, piątek
Dzień Psa

Kto jest autorem rozwiązania rebusu? Wymień inne dzieła tego autora.

REBUS Z FRANCJI

Narysuj po śladzie 

i pokoloruj obrazek.

KOLOROWANKA

2 lipca, sobota
Międzynarodowy Dzień UFO

ROZRYWKA DLA DZIECI

dla dzieci

LEGENDY
O ZIEMI ŻARSKIEJ

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na adres 

redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź nagrodzimy. De-

cyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: 

POLSKA GOLA!
Nagrodę wygrała Julia i Damian Szofer z Brodów (bon do sali za-

baw do odbioru w redakcji przy ul. Broni Pancernej 6 w Żarach).

6. Najsłynniejszy francuski cesarz.

7. Kolega Alcesta, bohater książek

    Gościnny oraz Sempe.

8. Przepływa przez Paryż.

9. Oddziela Francję od Anglii.

Jasiu przychodzi ze szkoły.

- Mamo, wiesz co? Dzisiaj Kaziu przyszedł brudny do szkoły 

i pani go odesłała do domu!

- I co, pomogło?

- Tak. Dzisiaj wszyscy przyszli brudni!

1 lipca, piątek1 lipca, piątek

Rozwiąż krzyżówkę. Z liter w żółtych polach utwórz hasło. 

- Aniu, kogo częściej słuchasz, 

mamy czy taty? - pyta 

nauczycielka w szkole.

- Mamy.
- A dlaczego?

- Bo mama więcej mówi!

zostało 61 dni

1 lipca, piątek

Międzynarodowy Dzień UFOMiędzynarodowy Dzień UFO

Święto Hot Doga


