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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.

HUMOR

Do wakacji zostało

- Synku, czemu włączyłeś Google 

Street View i oglądasz naszą 

okolicę? 
- Wyszedłem pospacerować, mamo. 

- Założę się, że zmuszę cię do 

powiedzenia "czerwony".

- Haha, spróbuj.

- Jaki jest kolor nieba?

- Niebieski.
- A nie mówiłem, że zmuszę cię do 

powiedzenia "niebieski"?

- Nie, miałeś mnie zmusić do 

"czerwony".
- Mam cię!

- Córuś, idź do sklepu po kisiel.

- A dobre słowo, tatusiu?

- Internet odłączę!

- Już lecę!

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij 

na adres redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź 

nagrodzimy. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie zagadki z ubiegłego tygodnia: 8

Nagrodę wygrała Alicja Rudnikowicz z Jasienia 

(bon do sali zabaw do odbioru w redakcji przy  

ul. Broni Pancernej 6 w Żarach).

dla dziecidla dzieci dni!

www.regionalna.pl

„Ci przeklęci Prusacy” cz. II 
LEGENDY LUBSKIE

aszyński chłop, kowal Marcin, siedział w swojej ławce i 
głośno śpiewał starając się dorównać soliście. Potem modlił 
się żarliwie, jak na chrześcijanina przystało. Po głównej 

pieśni pastor rozpoczął kazanie. Zaczął fragmentem z Ewangelii św. 
Łukasza o wypędzeniu złego ducha przez Jezusa, Diabeł zazdrości, 
nienawiści, lenistwa i pychy dobrze znany był kowalowi. Z diabłem 
fałszu i zdrady często miał do czynienia. Przeto zawiesił oczy na 
ustach kaznodziei i słuchał z uwagą. Po słowie "Amen", jak zawsze, 
schował twarz w dłonie chcąc zmówić stosowną modlitwę. Wtedy 
usłyszał:

- Na szczególne rozporządzenie władzy biskupiej i królewskiej, 
proszę was, drodzy parafianie, zanim opuścimy kościół, o modlitwę 
do Nieba w intencji wojsk królewskich, gdzie są również nasi sy-
nowie i bracia.

Padli na kolana mieszkańcy pruskich wsi, podnosząc ręce 
słali prośby, aby Bóg dał wieniec zwycięstwa ojczyźnie. Głęboko 
wstrząśnięci siedzieli parafianie z saksońskich wsi, niemi i sztywni. 
Ze wzrastającą złością słuchali o wrogich wojskach. Wszak w tych 
wrogich szeregach znajdowali się też ich synowie i bracia, saksońscy 
gwardziści, sojusznicy napoleońscy. Jak mieli wznosić modły o ich 
koniec? Dźwignął się z miejsca raszyński kowal, twarz mu zsiniała, 
zaciśnięte pięści uniósł nad głowę i w kipiącym gniewie rąbnął nimi 
w poręcz ławki.

- Niech diabeł porwie przeklętych Prusaków? - wrzasnął dono-
śnie w samym środku próśb o zniszczenie wrogów.

W kościele zapanowała grobowa cisza. Marcin rozejrzał się 
wokół i widząc dziesiątki par wlepionych weń oczu i czającą się w 
nich złość, wyskoczył z ławki i wybiegł z kościoła. Ile sił w nogach 
gnał ku granicy. Prusacy oszołomieni zuchwałością i odwagą 
saksończyka w pierwszej chwili siedzieli jak zamurowani, ale zaraz 
wielu zerwało się na równe nogi i pobiegło za nim, by dostać go w 
swoje ręce. W kościele zrobił się ogromny zamęt i tumult. Niewiele 
brakowało, aby doszło do rękoczynów a może nawet rozlewu krwi. 
Taka wśród parafian ujawniła się złość i nienawiść. Ktoś dopadł do 
dzwonu i targał nim zapamiętale na alarm. Z wielkim trudem po-

wstrzymał pastor swoich parafian przed gwałtem. Tymczasem kowal 
był już daleko. Niczym rączy jeleń, uciekający przed nagonką, pędził 
prosto ku Raszynowi. Wielkim susem przeskoczył graniczny rów i był 
już u siebie, w Saksonii, Prusacy nie odważyli się ścigać go dalej.

W następne niedziele tylko nieliczni Saksończycy zjawili się w ko-
ściele. Już diakon Poppo nie proponował modlitw za ojczyznę. Kiedy 
zaś po 18 października 1813 roku, na wieść o krwawej klęsce wojsk 
napoleońskich pod Lipskiem, Saksończycy całkowicie zaprzestali 
chodzić do kościoła, mógł pastor bez przeszkód dziękować Niebu 
za pruskie zwycięstwo i słać prośby o nowe.

źródło: www.um.lubsko.pl

Przyślij do redakcji  
zdjęcie swojego 
dziecka. 
Co tydzień - nagroda 
niespodzianka dla 
bohatera najciekaw-
szego zdjęcia! 

*nagrodę należy odebrać w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

NAGRODA 
NIESPODZIANKA

Natalia Wołoszyn z Trzebiela
Natalia wygrywa 
nagrodę niespo-
dziankę. 
Po odbiór nagro-
dy zapraszamy 
do redakcji gaze-
ty „Regionalnej” 
w Żarach przy  
ul. Broni 
Pancernej 6.

KĄCIK FOTO
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12 marca, niedziela
Dzień Matematyki

Krzyżów
ka

14 marca, wtorek
Dzień Liczby Pi

62

AUTO TERENOWE
Narysuj po śladzie 
i pokoloruj auto terenowe.

15 marca, środa
Dzień Piekarzy i Cukierników

 Wpisz do krzyżówki nazwy ptaków, 
 które przylatują do Polski wiosną.
 KUKUŁKA, PLISZKA, DUDEK,  
 PUSTUŁKA, DROZD, SŁOWIK 
 Litery w żółtych pola utworzą rozwiązanie  
 – tytuł wiersza. Kto jest jego autorem?

AUTKO
Spójrz na wskazanie wagi i 

powiedz ile waży zabawka.


