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rancuzi rzekliby tutaj: 
„Wróćmy jednak do naszych 
baranów”. Ja wracam do 
swoich psów.

Otóż zanim stanąłem przed fasadą 
pałacu w Żarach (na półkolistym 
tympanonie, w ryzalicie   środko-
wym, po prawej jest rodowy herb 
Promnitzów, zaś po lewej wielopo-
lowy rodzin skoligaconych), strza-
łę z gwiazdami i psa widziałem 
we Wrocławiu i w Nysie podczas 
zabytkoznawczych praktyk jako 
student historii sztuki. Potem 
zamieszkałem w głównej siedzi-
bie Promnitzów oraz ich sfory, a 
ukochane zwierzęta zaszczekały 
do mnie z herbów miast Iłowa i 
Żary, Strzała Gwiezdna pojawiła 
się na tarczy Brodów; dodajmy do 
tej kolekcji Pszczynę i Promnice 
koło Tych.
Zanim wyjawię przyczynę tak licz-
nego występowania Promnitzo-
wych znaków, objaśnię semantykę 
heraldyczną tych symboli. Przed-
stawienie psa to emblemat odwagi, 
czujności oraz wiernej służby, 
też wszelkiej opieki i przyjaźni. 
Uważa się go za zwierzę udomo-
wione najwcześniej i asymilujące 
najwięcej cech ludzkich. Pies jest 
pięknym symbolem wojownika, 
na przykład staffordy są znakiem 
armii amerykańskiej od I wojny, a 
też przypomina o potrzebie poko-

ry. W godle zakonu dominikanów 
(Domini Canes, Pańskie- Boże 
Psy) piesek trzyma w pysku pło-
nącą żagiew, ów żar przypomina 
o Chrystusowym poświęceniu i 
Jego Męce.
I jak tu przy okazji nie kojarzyć ter-
minów: Zara, Żagiew, Żar i Żary?
 Pies jako klejnot, czyli 
plastyczne wyobrażenie heraldycz-
ne na hełmie nad tarczą, wystę-
puje w złożonym herbie księstwa 
Luxemburg, a w Polsce tylko w 
herbie Pobóg, też ma być jednak 
przeszczepem z Niemiec, jak pisze 
Herbariusz:
Wziął się stąd, iż pojął sobie za-
graniczną damę z rodu pieczętują-
cego się psem”. Też w dwóch nie 
miejskich, ale wiejskich godłach; 
biały, stojący w niebieskiej tarczy 
w znaku wsi Psary i jako pies 
zwilczały, przysiadający w tarczy 
Wilkowyjów w powiecie pszczyń-
skim, a więc Promnitzowym.
Pies przypominający charta jest 
na zachodzie godłem rodu Anema 
i składową innych, na przykład 
rodziny hiszpańskiej de Morales. 
Dość powiedziałem, aby dowieść, 
że ten zwierz jest niezwykle szla-
chetnym rarytasem nie tylko przez 
przyzwoite konotacje religijne i 
domowe, ale też przez herbarzową 
rzadkość. 
O strzałach powiem, że znaczyły 

zawsze wojenną gotowość, szyb-
kość lub podstęp, ale też zesłanie 
Łaski Bożej.
W sygnetach zamożnych chłopów, 
górników-gwarków, bartników i 
rybaków oraz gmerkach mieszczan 
i fabrykantów występują jako dość 
popularne przedstawienie reali-
styczne oraz w formie stylizowanej. 
Przykładem najjaśniejszym może 
być sygnet (znak osobisty) Izabeli 
Kastylijskiej pieczętującej się 
wiązką czerwonych strzał przewią-
zanych niewieścią wstążką. 
Ta właśnie królowa a też jej małżo-

nek Ferdynand Katolicki (w jego 
znaku jest jarzmo- pociągowe!) 
wysłali nieszczęsnego Kolumba 
(Cristobal Colon) do Ameryki, co 
skutkuje do dziś wieloma kłopota-
mi nie tylko w Hiszpanii.
Powiem jeszcze o herbie Bełty 
(trzy tępo zakończone strzały 
do kuszy) w osobistym herbie 
Bolczów.

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

NAGRODA 
NIESPODZIANKA

#kupon
imię i nazwisko
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ulica

miejscowość
Rozwiązanie krzyżówki:

Bon na nieograniczony 
czas zabawy dla dziecka do 
Sali Zabaw FUNK PARK w 
Żarach ul. Jagiellońska 30.

NAGRODA

# #

Jakie jest marzenie ślimaka?

Dostać mandat za przekroczenie 

prędkości.
Idą dwie mrówki przez 

pustynie i niosą okno, jedna 

mówi: 
ale mi gorąco, 

a druga: 
to otwórz okno ;)

HUMOR

Pies Promnitza cz. VIII

o Brazylii

Krzyżówka

Rozwiąż rebus. Kim jest królowa?
REBUS Z BRAZYLII

dla dzieci

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na adres 

redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź nagrodzimy.  

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: 

BYĆ ZWYCIĘŻONYM I NIE ULEC TO ZWYCIĘSTWO, 

ZWYCIĘŻYĆ I SPOCZĄĆ NA LAURACH TO KLĘSKA.

Nagrodę wygrała Jolanta Kaźmierczak z Żar (bon do sali zabaw 

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

Pionowo:
1. Słynny stadion w Rio de Janeiro.

2. Mała czarna lub z mlekiem.

3. Sąsiaduje z Brazylią, wzięła nazwę od 

odkrywcy Ameryki.

4. Brazylijska waluta.

5. Drzewo w tropikach. Może być daktylowa, 

brazylijska, cukrowa, kokosowa.

6. Najdłuższa rzeka 8. pionowo.

7. Wąż dusiciel, żyje w amazońskiej dżungli.

8. Kontynent, na którym znajduje się Brazylia.

9. Skrzyżowanie konia z osłem, hodowany 

w Brazylii.

Poziomo:
1. Czas zabaw, tańców, ulicznych 

pochodów. Szczególnie hucznie ob-

chodzony w Brazylii.
2. Najsłynniejszy piłkarz świata.

3. Piękna plaża Rio de Janeiro.

4. … Paulo, największe miasto Brazylii.

5. Kolorowy, gadający ptak zamieszku-

jący dżunglę Amazonki.
6. … koralowe u wybrzeży Brazylii.

7. … tropikalne, porastają dolinę rzeki 

6. pionowo.
8. Góry na wschód od Brazylii.

9. Służy do produkcji opon, dawniej 

pozyskiwany z drzew tropikalnej Brazylii.

10. Narodowy taniec brazylijski.

2 września, piątek
Dzień Dużego Rozmiaru

8 września, czwartek
Dzień Marzyciela

8 września, czwartek
Dzień Dobrej Wiadomości

2.

Rozwiąż krzyżówkę. Litery z żółtych pól utworzą hasło.

Potrafisz znaleźć zdjęcia i filmy dotyczące tego miejsca?

Łącząc kropki narysuj filiżankę z kawą.
KOLOROWANKA

LEGENDY
O ZIEMI ŻARSKIEJ

Dżungla. Na gałęzi wiszą dwa leniwce. 

Mija pierwszy dzień i nic. Mija drugi i też nic. To samo trzeciego dnia. 

Czwartego dnia jeden z leniwców powoli ruszył głową.

Na to drugi:

- Roman, aleś ty nerwowy!

Nela Chojnacka z Żar
Nela wygrywa 
nagrodę nie-
spodziankę. Po 
odbiór nagrody 
zapraszamy do 
redakcj i  gaze-
ty „Regionalnej” 
w Żarach przy ul. 
Broni Pancernej 6.

Stanisław Antosz
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu 

Gazety Regionalnej

KĄCIK FOTO
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Do wakacji zostało
dni!
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