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Wakacje!!!
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ulica

miejscowość
Rozwiązanie zagadki

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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Do wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostało

Pięcioletnia Gosia mówi do mamy: 

- Mamo, wiesz co? 

- Tak? 
- Nie mogę się doczekać, kiedy 

wypadną mi zęby 

- O?!
- No ... bo wiesz... wtedy Zębowa 

Wróżka przyniesie mi forsę!!!

Mama pyta Oli:

- Dlaczego masz mokre włosy?

- Bo całowałam rybki na dobranoc.

Na lekcji polskiego:

- Kaziu, powiedz nam, kiedy 

używamy wielkich liter?

- Kiedy mamy słaby wzrok!

 Wypełniony kupon z rozwiązaniem zagadki 

prześlij na adres redakcji. Pierwszą poprawną 

odpowiedź nagrodzimy. Decyduje kolejność 

zgłoszeń. 
KRÓLOWA ŚNIEGU
Nagrodę wygrała Jadwiga Gieracz z Żar 

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

Broni Pancernej 6 w Żarach).

dla dziecidla dzieci dni!

www.regionalna.pl

„Ci przeklêci Prusacy” cz. I 
LEGENDY LUBSKIE

eżące w granicach Brandenburgii Lubsko miało od 
dawna swój własny kościół przeznaczony dla miejskiego 

patrycjatu i odwiedzany przez okoliczną szlachtę.
Poza murami miejskimi, opodal bramy gubińskiej, stał 

kościół św. Mikołaja i był paraną wiejską. Dwie należące do 
niego wioski leżały w Księstwie Saksonii. Mieszkańcy tych osad, 
by uczestniczyć w niedzielnych nabożeństwach, chodzili zatem 
przez granice do Prus. Nie przeszkadzało to w niczym, bo choć 
naród podzielony był granicą państwową, przecież posługiwał 
się tą samą mową i praktykował te same wierzenia. Owszem, już 
wtedy chłopi z Raszyna czy Osieku czuli się Saksończykami, a 
chłopi z Dąbrowy czy Nowińca - Prusakami, kościół traktowali 
jednak jako wspólny i przynależność państwowa nie miała tutaj 
żadnego znaczenia, a i granica nie była żadną przeszkodą. Sza-
cowny diakon Poppo dbał o swoich parafi an tak w Prusach jak 
i w Saksonii. To on w saksońskim Raszynie i Osieku wprowadził 
nową uprawę obsiewając żytem chłopskie pola. Zgoda i współ-
praca trwała długie dziesięciolecia. Dopiero gdy na początku 
XIX wieku sąsiadujące ze sobą kraje poróżniły się i za przyczyną 
Napoleona stały się wrogami, stan ten uległ gwałtownej zmianie. 
Synowie Saksończyków służyli w królewskiej gwardii saksońskiej 
u boku cesarza Francuzów, a w Prusach właśnie ogłoszono 
wielką mobilizację antynapoleońską i powoływano ochotników 
pod prusko-królewskie sztandary. Dążenia narodów rozeszły się, 
często były sprzeczne. Którejś niedzieli na początku lata 1813 
roku miasto Lubsko było mocno poruszone wydarzeniem, jakie 
miało miejsce w kościele św. Mikołaja. Właśnie wtedy wszystkie 
parafi e w Prusach otrzymały polecenie biskupie, by po niedziel-
nym kazaniu uwzględnić modlitwę o wyzwolenie ojczyzny, króla 
i jego narodu spod francuskiej okupacji.

Diakon Poppo, cieszący się dużym autorytetem wśród swo-
ich parafi an, stanął tego dnia w kościele ze szczególną powagą 
na twarzy. Tłum wiernych zapełnił świątynię od drzwi po ołtarz. 
Na pierwszych miejscach siedzieli zamożni chłopi pruscy, nieco 
z tyłu mieszkańcy saksońskiego Osieka i Raszyna.

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

KĄCIK FOTO

L

5 marca, sobota
Dzień Dentysty

Zaga
dka

Ile wynosi najkrótsza droga z A do B?

6 marca, poniedziałek
Dzień Olimpijczyka

62

REBUS

3 marca, piątek 
Światowy Dzień 
Dzikiej Przyrody

JASKÓŁKA
Łącząc kropki narysuj 
oraz pokoloruj jaskółkę:

8 marca, środa
Dzień Kobiet


