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Wakacje!!!
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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



 
*nagrodę należy odebrać w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.
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HUMOR
11 lutego, sobota
Ogólnopolski Dzień 
Dokarmiania Zwierzyny Leśnej

Do wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostało

Wychowawczyni zwraca uwagę 

Jasiowi:
- Dlaczego codziennie spóźniasz 

się na lekcje?
- To przez mojego dziadka.

- Zachorował?
- Nie, ale ciągle powtarza, że na 

naukę nigdy nie jest za późno.

Nauczycielka do Kuby:

- Kuba "ja się ożenię" jaki to czas?

- Najwyższy, proszę pani.

W szkole pani kazała narysować 

dzieciom swoich rodziców.

Po chwili podchodzi do małego Kazia 

i pyta:
- Dlaczego twój tata ma niebieskie 

włosy?
- Bo nie było łysej kredki.

Nauczycielka do ucznia:

- Dlaczego twoje lekcje zawsze 

odrabia tata?
- Bo mama nigdy nie ma czasu.

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij 

na adres redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź 

nagrodzimy. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie łamigłówki z ubiegłego tygodnia: 

banan waży 10 dag, jabłko waży 15 dag

Nagrodę wygrał Staś Gajdemski z Żar 

(bon do sali zabaw do odbioru w redakcji 

przy ul. Broni Pancernej 6 w Żarach).
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W szkole pani kazała narysować 
W szkole pani kazała narysować 
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dla dziecidla dzieci dni!

www.regionalna.pl

"Dziki £owca z Lubska cz. II"
LEGENDY LUBSKIE

adeszła jesień. Burze, ulewy, zimne wichury, czarne ociekające 
wilgocią lasy nie zachęcały do polowań. Dla namiestnika na-
stał znów czas nudy i bezczynności. W tych dniach zapragnął 
mieć w zamku dzikiego żywego zwierza, na którego mógłby 

chociaż popatrzeć. Kiedy się trochę przejaśniło i deszcze przestały padać, 
zebrał grupę z dworu i wielką obławę urządził. Dwa dni go nie było, 
trzeciego zaś wrócił tryumfalnie z wielkim jeleniem na wozie. Umieścił go 
w zamkowym ogrodzie, na który okna z komnat wychodziły. Teraz całymi 
godzinami wpatrywał się w piękne zwierzę. Podziwiał jego ogromne 
poroże, zgrabne ruchy i sylwetkę. Zwykle też osobiście dostarczał mu 
karmy, bez trwogi wchodząc do ogrodu, bacząc pilnie, by furtę zamknąć 
za sobą. Raz jednak polecił pachołkowi nakarmić jelenia. No i stało się. 
Nie domknął sługa furty i jeleń umknął z zamku. Przerażony pognał 
uliczkami miasta strasząc ludzi.

Ogromna wrzawa zrobiła się w twierdzy. Kto żyw, z polecenia pana, 
za uciekinierem pobiegł. Jeleń tymczasem, w panicznym strachu, wpadł 
przez otwarte drzwi do kościoła i przed ołtarzem się zatrzymał. Tu go 
otoczyli pachołkowie, jednak nikt nie odważył się pęt na rogi rzucić. Nie 
tylko błagalny wzrok zwierzęcia ich powstrzymywał, ale i świętość miejsca. 
Wszak nie godzi się w kościele nikomu krzywdy czynić. Próżno krzyczał 
namiestnik na ludzi, aby jelenia pojmali. Nikt nawet palcem nie kiwnął. 
Na ten opór srogi gniew w nim zebrał. Wyrwał pachołkowi oszczep z ręki 
i z rozmachem wbił go w bok zwierzęcia.

W tym samym momencie i zwierzę, i człowiek bezwładnie osunęli 
się na posadzkę. Jeleń skonał natychmiast, namiestnik zaś w wielkich 
boleściach żył jeszcze trzy dni. Wszakże śmierć nie była końcem jego 
cierpień. Odtąd podczas wietrznych nocy i największych burz ukazywał się 
w zamkowym parku, jako wielka czarna postać na spienionym koniu, na 
wszystkie strony tryskająca iskrami. Pędził z szumem, świtem, szczękiem, 
brzękiem wśród głosu trąb i nagle znikał gdzieś bez śladu. Tak było niegdyś, 
bo od dawna ducha już nikt nie widział. Bez wątpienia poszedł do piekła.

I tak kończy się historia lubskiego namiestnika. Dodać jeszcze trzeba, 
że po tym zdarzeniu dobrzy ludzie zrobili z jelenich rogów świecznik, 
który został zawieszony tuż przed ołtarzem i jako „lichtarz maryjny" 
opisany w 1921 roku przez brandenburskiego konserwatora E. Bluncka 
w „Kunstdenkmäler des Kreises Crossen”. Lichtarz wisiał jeszcze w 1945 
roku. Co się z nim stało?

źródło: www.um.lubsko.pl

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
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Jan Pawe³ Wojdy³o z Zaj¹czka
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Jan wygrywa 
nagrodê niespo-
dziankê. 
Po odbiór nagro-
dy zapraszamy 
do redakcji gaze-
ty „Regionalnej” 
w ¯arach przy 
ul. Broni 
Pancernej 6.

KĄCIK FOTO
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13 lutego, poniedziałek
Światowy Dzień Radia

Łamigłówka

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.

15 lutego, środa
Światowy Dzień Wielorybów

62

MEDAL

Łącząc kropki narysuj 
oraz pokoloruj medal

KRZYŻÓWKA: 
KORONA GÓR POLSKICH

Gdzie znajduje się rozwiązanie krzyżówki?

1. Góra, z której roztacza się wspaniały widok na Zakopane.
2. Pasmo górskie zawierające Babią Górę.
3. Góry, których najwyższym szczytem jest Turbacz.
4. Najwyższy szczyt Sudetów.
5. Górują nad Morskim Okiem.
6. Najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich.
7. Najwyższe wzniesienie w polskich Bieszczadach.

16 lutego, czwartek
Międzynarodowy Dzień Listonoszy 
i Doręczycieli Przesyłek


