
piątek
22 lipca 2016 ROZRYWKA DLA DZIECIROZRYWKA DLA DZIECI

Dzieciństwo spędziłem na 
produkcji łuków i kusz, na 
wykuwaniu grotów, może 

zafascynowany tajemniczym dla 
mnie wtedy gmerkiem strzelistym 
na bramie naszego domu. Jeszcze 
w ogólniaku bawiłem się kuszą i 
mierzyłem odległości nie na mile 
czy kilometry, ale na strzał z kuszy. 
Pojawiły się nowe tematy mojego 
gderania, tutaj nasza parabola, choć 
i tak zakręcona, rozwidla się, może 
wydać się nader skomplikowana, 
chyba że przyjmiemy prostą zasa-
dę wysiadania na poszczególnych 
przystankach Antoszowej wycieczki.
Teraz zapraszam do cysterskiego 
Krzeszowa, malowałem tam swoje 
pierwsze obrazy na balkonie Domu 
Piłata z Drogi Krzyżowej pnącej się 
na leśne wzgórze. Był rok 1965 i 
chciałem zostać Van Goghiem, pędz-
le wycierałem o płyty posadzki, farb 
nie żałowałem i do dzisiaj zachowała 
się tam czerwona smużka. Nie zliczę 
godzin spędzonych przy freskach 
Michała Willmanna zwanego ślą-
skim Rembrandtem. Przesiadywa-
łem w przyklasztornej gospodzie, 
smakując mnisze piwo, a w tejże 
zapomniał się inny malarz, autor 
klasowego obrazu ołtarzowego.
Nie mogę oprzeć się pokusie opo-
wiedzenia tej historii, a kto mnie 
zna, zaświadczy, iż lubię swoje 

opowiadania ubogacać i rozgałęziać. 
Mój późniejszy wykładowca uniwer-
sytecki, profesor Henryk Dziurla, tak 
pisze o zdarzeniu (to piękne, tragicz-
ne i śmieszne):
„Nie bez trudu sprowadzono (…) 
Piotra Brandla, z którym spisano 
14 sierpnia 1731 roku umowę na 
namalowanie za 3 tysiące fl orenów 
(w złocie, było to równowartością 
trzech lub czterech kamienic- przy-
pis mój) o wymiarach 7x3,5 metra 
z przedstawieniem Wniebowzięcia 
NMP (wezwanie kościoła: „Domus 
Gratie S. Mariae”- przypis mój). W 
archiwum krzeszowskim istniała 
cała teka ze sprawami Brandla, któ-
ry przed otrzymaniem zlecenia był 
uwięziony za długi (w Pradze- ach! 
Ci Artyści- przypis mój). Zwolniono 
go warunkowo z zastrzeżeniem 
spłaty po uzyskaniu zarobku z pracy 
w Krzeszowie. Opat miał później 
niemało kłopotu z często przeby-
wającym w karczmie i zadłużonym 
mistrzem. Sam mistrz, gdy mu się 
zdarzyło malować w niezbyt trzeź-
wym stanie, zamazywał nieudaną 
paartię mawiając: „malarza nie było 
wczoraj w domu”.
Na tyłku aniołka Brandl wymalował 
twarz opata, a ta widoczna jest dopie-
ro z większej odległości z chóru orga-
nowego, ale sza! Nie piszę przecież 
powieści, a tylko nowelkę (a jeszcze 

żona Brandla przyjeżdżała do opata 
po alimenty, to się wtedy działo!).
Cztery i pół stulecia przed szaleń-
stwami barokowych malarzy Bol-
ko I Surowy- potomek Bolesława 
Krzywoustego, Henryka Pobożnego 
i Bolesława Rogatki- zwany Koroną 
Śląską na Świdnicy, Jaworze, Brze-
gu, Ziębicach etc., potężny suweren 
środkowej Europy lokuje cystersów 
w Krzeszowie. Nazywał siebie 
też Księciem Śląskim i Panem na 
Książu, kiedy wywalczył ze spadku 
po Henryku IV Probusie Sprawiedli-
wym południową część Śląska. 

Nasz parabola choć trochę się ukon-
kretni, gdy powiem, że Probus wy-
posażył kościół w ogromy majątek 
i ustanowił Wrocławskie Księstwo 
Biskupie z miastami: Nysą, Paczko-
wem i Otmuchowem, z czego będzie 
czerpał biskup Promnitz i jego pies.
W historii wszystko się zazębia, 
trzeba ją kochać i to nie dość, że jest 
matką pocieszycielką, to jeszcze 
uczy i bawi, nie znam nauki szla-
chetniejszej.

Stanisław Antosz
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu 
gazety Regionalnej.
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Przyœlij do 
redakcji 
zdjêcie swojego 
dziecka. 
Co tydzieñ 
- nagroda 
niespodzianka 
dla bohatera 
najciekawszego 
zdjêcia! 

NAGRODA 
NIESPODZIANKA

wym południową część Śląska. gazety Regionalnej.

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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miejscowość
Rozwiązanie krzyżówki:

Bon na nieograniczony 
czas zabawy dla dziecka do 

Sali Zabaw FUNK PARK w 

Żarach ul. Jagiellońska 30.

NAGRODA



 

NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

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

Pani na lekcji języka pol-

skiego pyta Kazia:

- Kaziu podaj dwa zaimki 

osobowe.
- Kto? Ja?
- Bardzo dobrze szóstka. 

HUMOR

Pani pyta się Oli w szkole:

- Kiedy odrabiasz lekcje?

- Po obiedzie.

- To dlaczego dziś masz 

nieodrobione?

- Bo jestem na diecie.

HUMOR
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HUMOR

Pies Promnitza cz. II

Julia Dziwir z Trzebowa

Tatrzańska

Tatrzańska

Tatrzańska

Krzyżówka

Rozwiąż rebus. Gdzie znajduje się to miejsce?

REBUS Z GÓR

ROZRYWKA DLA DZIECI

dla dzieci

LEGENDY
O ZIEMI ŻARSKIEJ

Litery z żółtych pól utworzą hasło 

– piękne miejsce do spaceru.

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na adres 

redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź nagrodzimy. De-

cyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: MIKOŁAJ 

KOPERNIK WSTRZYMAŁ SŁOŃCE RUSZYŁ ZIEMIĘ.

Nagrodę wygrał Patryk Haber z Żar (bon do sali zabaw do 

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

Pionowo:
1. Zimowa przejażdżka konnymi saniami.

2. Pies pasterski, … podhalański.

3. Góra z kolejką szynową w Zako-

panem.
4. Podhalański ser z owczego mleka.

5. Zbocze góry.

6. … Oko – najsłynniejsze tatrzańskie 

jezioro.
7. Góralski gospodarz.

8. Pieniądze w tatrzańskiej gwarze.

9. Pokój w którym mieszkają górale.

Ojciec przegląda dzienniczek szkolny Jasia:

- Co to, znowu jedynka z historii?

- Niestety, historia lubi się powtarzać...

zostało 40 dni

Poziomo:
1. Góra z krzyżem.

2. Szybuje nad górami, 

także w herbie Polski.

3. Górska sosna.

4. Tatrzański wierch na który można 

wjechać kolejką linową.

5. Górski strumyk.

6. Główna ulica Zakopanego.

7. Rzeka na której organizowane są 

spływy fl isackimi tratwami

8. Tatrzańska laska, siekierka

23 lipca, sobota
Dzień Włóczykija

Pionowo:
1. Zimowa przejażdżka konnymi saniami.Poziomo:

Narysuj po śladzie 

i pokoloruj obrazek.

KOLOROWANKA
25 lipca, poniedziałek
Dzień Bezpiecznego 
              Kierowcy


