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HUMOR

Do wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostało

 - Czego nauczyłeś się dziś 

w szkole? - pyta mama Jasia.

- Katechetka powiedziała nam, 

że iPhone to dzieło szatana.

- Hmm, naprawdę? A dała na to 

jakiś dowód?
- Oczywiście! Jak się go poleje 

wodą święconą, to przestaje 

działać!

Chciałbym kupić synowi długopis 

na urodziny - mówi klient do 

sprzedawcy.
- To ma być niespodzianka? - pyta 

zdziwiony ekspedient.

- Tak, bo syn spodziewa się 

motocykla.

Po klasówce z matematyki 

rozmawiają dwaj koledzy:

- Ile zrobiłeś zadań?

- Ani jednego.

- Ja też. Pani znowu powie, 

że ściągaliśmy od siebie.

dla dziecidla dzieci dni!

www.regionalna.pl

28 maja, niedziela
Światowy Dzień Hamburgera

30 maja, wtorek
Światowy Dzień Soku

70

31 maja, środa
Dzień Bociana Białego
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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.

ościół stanowi najstarszą budowlę sakralną miasta. Według 
źródeł staroniemieckich powstał już w 1106 roku, gdy miasto 

otrzymało pierwszy przywilej od Margrabiego Łużyckiego.
W 1496 roku, w wyniku pierwszego wielkiego pożaru miasta, uległ 

on znacznym zniszczeniom. Spłonął dach i wnętrze. Ocalały tylko mury. 
Odbudowa Kościoła trwała 20 lat. Z okresem jego rozbudowy wiąże 
się architektoniczny wystrój wnętrza, w tym gwiaździste i sieciowe 
sklepienia naw oraz kaplic. Z przebudowy dokonanej na przełomie XV 
i XVI wieku pochodzą również główne elementy zewnętrznej architek-
tury kościoła, a przede wszystkim: bogaty szczyt wschodniej elewacji, 
schodkowy, dekorowany prostokątnymi, dzielonymi krzyżowo blendami, 
zwieńczony sterczynami i sygnaturką. Późnogotyckiej formie szczytu 
odpowiadają również szeroko wykrojone ostrołukowe okna oraz iglica 
wieńcząca XIII – wieczną wieżę. Do renesansu natomiast odnieść już 
trzeba założoną na wieży attykę.

W zabytkowym kościele na szczególną uwagę zasługują: ołtarz 
główny, ambona, chrzcielnica, a także organy będące dziełem Gustawa 
Heinzego z Żar, które w 2012 roku obchodziły swoje stulecie. Instrument 
posiada niepowtarzalne walory brzmieniowe. Jest ciekawym i niepo-
wtarzalnym przykładem założeń późnoromantycznego budownictwa 
organowego. Do naszych czasów przetrwały w swych pełnych wzorach, 
zgodnie z estetyką brzmieniową, jaka panowała na początku XX wieku. 
Jest jedynym trzymanuałowym dziełem Heinzego, jaki zachował się na 
terenie Ziemi Lubuskiej w oryginalnej koncepcji jego twórcy, bez braków 
piszczałkowych i ingerencji związanej z przebudową.

źródło: www.lubsko.pl

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na 

adres redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź 

nagrodzimy. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie zagadki i rebusu z ubiegłego tygodnia: 

JABŁKO 30 DAG, BANAN 15 DAG; 

UŚMIECHNIJ SIĘ MAMO
Nagrodę wygrał Teodor Zychla z Żar (bon do sali 

zabaw do odbioru w redakcji przy ul. Broni Pancernej 

6 w Żarach).

Koœció³ pw. Nawiedzenia Najœwiêtszej 
Maryi Panny w Lubsku cz. I
K

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
Przyœlij do redakcji Przyœlij do redakcji 
zdjêcie swojego zdjêcie swojego 
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NAGRODA 
NIESPODZIANKA

Ines Zaj¹c z ¯ar
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NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

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

KĄCIK FOTO

KRZYŻÓWKA WIOSENNA
Rozwiąż krzyżówkę. Jakie znasz zwyczaje 

związane z hasłem krzyżówki?
 

Poziomo:
1. Jasne i ciepłe na wiosennym niebie.

2. Spóźnił się na kolację w wierszu Brzechwy.

3. Idealne do chodzenia po błocie.

4. … płynie wiosenny strumyk.
5. Żółty, pierwszy motyl

Pionowo:
1. Wonny majowy kwiat z białymi dzwonkami.

2. Pięknie pachnący krzew o białych i fi oletowych kwiatach.

3. W piosence szykuje na śniadanie żabki dla bociana.

4. Gdy kwitną, rozpoczyna się czas matur.

5. Mała zielona żabka żyjąca w drzewach.

6. Dziki polski kot. 

ĆMA
Łącząc kropki narysuj oraz 
pokoloruj ćmę.

ZAGADKA
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.


