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    Trzeba tutaj to jeszcze po-
wiedzieć, że dokładne określenie 
pochodzenia i semantyki figur 
herbowych nieczęsto bywa precy-
zyjne. Wyłaniające się z mroków 
historio- literatury rodowe legen-
dy były dorabiane post factum 
według swobodnej konfabulacji 
dla uatrakcyjnienie przeszłości.
 Posłużę się przykładem 
herbu Poraj- to biała róża na 
czerwonym polu i takiż klejnot. 
Wywodzi się ten znak od Poraja- 
brata św. Wojciecha Męczennika.
 „Dąbrówkę z innemi 
[…] Mieczysławowi monarsze 
polskiemu odprowadziwszy […] 
tu osiadł i godne potomstwo 
zostawił”- napisał K. Niesiecki 
w „Herbarzu polskim” (Lipsk 
1841). Porajem pieczętowało 
się ponad 130 polskich rodzin. 
Jednak jak wiele innych, to le-
genda naiwna, bo i brat świętego 
niepewny, a w owym czasie takie 
herby jeszcze nie istniały.
 Dopiero przez następne 
stulecia krucjat (koniec XI-XIII 
wieku) znaki osobiste rycerzy, 
a szybciej godła suwerenów 
przypisane całym hufcom, za-
częły pojawiać się jako sym-

bole użytkowe dla rozpoznania 
sojusznika w walce, a potem jego 
ciała na pobojowisku. Stąd wzięły 
się zawołania bitewne, dewizy 
(Radziwiłłów- Bóg nam radzi!), 
niekiedy dziwaczne, a przecież 
uzasadniane uparcie baśniami- 
herby. Wierzono w pochodzenie 
sarmacko- rzymskie i bajki ze 
starożytnych bestiariuszy.
 Nasz Poraj jest tylko 
odmianą Róży heraldycznej ro-
dów europejskich (Lancaster, 
York itd.). Różę znajdziemy w 
herbach rodzinnych Promnitzów 
w Żarach, u  Hochbergów i w 
herbie mojej Bożej Góry. 
 Dodaję zatem do moty-
wów tytułowych Gawędy, jeszcze 
ten znak Róży- szlachetny i wie-
lowątkowy, na przykład pięcio-
płatkowa oznacza pięć żywiołów 
i niesie wiele innych znaczeń. 
Pozwolę sobie dokończyć zaczęte 
wcześniej wątki herbarzowe.
 Od renesansu herby 
przyjmowali artyści i uczeni, 
wcześniej zaś cechy.  Dürer- bra-
ma drewniana, Newton- skrzy-
żowane piszczele, malarze- trzy 
srebrne tarcze w czerwonej. Te 
nie były potwierdzane dyploma-
mi monarchów. Przyszedł czas 

na kupowanie szlachectwa, na 
przykład bankierzy- baronowie 
Rotschild, jeszcze wcześniej 
nabywanie tytułów w cesarstwie 
Austrii graniczyło z kabaretową 
kpiną, a zaczęło się już od Ra-
dziwiłłów w XVI wieku. Potem 
się nim (dyplomem książęcym) 
nie chwalili, aby nie rozsierdzić 
braci szlacheckiej. 
 W Polsce wiele zna-
nych znaków to herby rodowe, a 
nie osobiste jednej rodziny. Po-
dobnie jak półszlacheckie emble-

maty celtyckie klanów szkockich 
(godło, dewiza i motyw roślinny). 
 Zamęt powoduje jesz-
cze fakt, że nazwisko nie jest 
równoznaczne z przynależnością 
do rodu, na przykład Radzi-
wiłłowicz nie oznacza syna z 
Radziwiłłów, a może tylko kogoś 
mieszkającego w ich dobrach. 

Ciąg dalszy w kolejnym 
wydaniu gazety Regionalnej.

Stanisław Antosz

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

NAGRODA 
NIESPODZIANKA

KĄCIK FOTO

#kupon
imię i nazwisko
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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

# #

Aleksander i Marika 
wygrywa nagrodę nie-
spodziankę. Po odbiór 
nagrody zapraszamy do 
redakcji gazety „Regional-
nej” w Żarach przy ul. Broni 
Pancernej 6.

- Jaką częścią mowy jest "nic"?

- Czasownikiem. 

- A dlaczego? 

- Bo odpowiada na pytanie 

"co robi?"

HUMOR

-Dlaczego, gdy krasnoludki idą 

przez las to ciągle się śmieją?

- Bo je mech łaskocze pod pa-

chami?

Pies Promnitza cz. V

Aleksander i Marika Kalemba z Żar
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Krzyżówka

Rozwiąż rebus. Z czym związane jest to święto?

REBUS POLNY

dla dzieci

LEGENDY
O ZIEMI ŻARSKIEJ

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na adres 

redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź nagrodzimy. De-

cyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: 

ŻABI KONCERT NAD STAWEM

Nagrodę wygrała Marika Kalemba z Żar (bon do sali zabaw do 

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

Pionowo:
11. Oddzielanie ziarna od kłosów.

2. Owies, jęczmień, żyto.

3. Powstaje z ziaren 4. pionowo.

4. Zboże na chleb.

5. Łączy traktor z przyczepą

6. Chwast który czepia się psiego ogona.

7. Skoszona, wyschnięta trawa.

8. Wiozą plony, ciągnięte przez 8 

poziomo.
9. Rosną na nim zboża.

Pani na polskim każe dzieciom opisać, 

jak wygląda praca dyrektora. Po chwili pyta Kazia: 

- A ty czemu nic nie piszesz? 

Kaziu odpowiada:
- Czekam na sekretarkę.

zostało 19 dni

Poziomo:
1. Mieli zboże na mąkę.
2. Znajduje się w stogu.
3. Dawne narzędzie do 1. pionowo.

4. Budynek do przechowywania 

zboża.
5. Grecka bogini urodzaju i zbóż

6. Pozostaje na polu po ścięciu 

zboża
7. Błękitny kwiat, popularny chwast

8. Zwierze, dawniej używane do 

prac rolnych
9. Narzędzie do ręcznego koszenia.

Narysuj po śladzie 

i pokoloruj obrazek.

KOLOROWANKA

12 sierpnia, piątek
  Międzynarodowy Dzień Młodzieży

13 sierpnia, sobota
Międzynarodowy 
Dzień Osób Leworęcznych

14 sierpnia, niedziela   
Dzień Energetyka

15 sierpnia, poniedziałek
Święto Wojska Polskiego
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Rozwiąż krzyżówkę. Litery z żółtych pól utworzą hasło 


