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W Bożej Górze, dobry szewc 
nazwał się Kajfaß Lesz-
czyński i na pewno nie 

był potomkiem... itd. Już dawno 
temu, aby udowodnić swoje szla-
chectwo, a szlachty było w Polsce 
więcej niż na całym Zachodzie i to 
równej Wojewodzie, należało udo-
wodnić rzecz, cofając się o trzy po-
kolenia po mieczu i kądzieli, powołać 
herbowych świadków, a niejeden 
przepłacony krzywoprzysięzca został 
ukarany srodze.
Dość jednak spraw przyziemnych, bo 
trzeba wyjaśnić, że znakiem Matki 
Boskiej jest Róża (Poraj), taki kwiat 
przypisała Jej katolicka tradycja, 
choć w malarskich przedstawieniach 
Anioł zwiastujący pojawia się z lilią 
białą. Tak zatem Królowa Świata 
pilnowana przez gwiazdozbiory 
Wielkiego i Małego Psa (Canis 
Maior i Canis Minor), przez Psy 
Gończe (Canes Venatici) oraz przez 
Gwiezdną Strzałę (Sagitta) a rów-
nież przez nieskończone roje gwiazd 
kosmosu- jest różą wszystkich róż. 
W tej myśli zbierają się więc wszyst-
kie motywy mojego opowiadania, 
ale przecież należy skończyć tematy 
łużycko- śląskie.
Znalazłem w Krzeszowie, przy tym 
historycznym wędrowaniu, skarb 
specjalny.

Bolko Mały został pod koniec życie 
panem Dolnych Łużyc i Żar.
W kaplicy Piastów, na płycie na-
grobnej, pod stopami Bolka II, 
znajdziemy dwa piękne ustrzelone 
zwierzęta w tym polowaniu. Są to: 
pełnorzeźbiony pies oraz tur – herb 
Łużyc na nieregularnej tarczy, z czer-
wonym jęzorem i wielkimi rogami.
Za przyczyną tego byka trafi amy do 
Łużyc, a więc do Żar. Po latach, już 
jako piktor sarovienis (malarz żarski), 
zacząłem spotykać się z tradycją 
Promnitzów, a przecież wracałem 
także do miejsc swojego dzieciństwa, 
jakby przypadkowo i przy okazji, a 
więc do moich zabawek – zamków 
śląskich, które wyprzedziły mało-
polskie i tę głupotę szkolną, z której 
wynika to, że tamta Łokietkowa Pol-
ska była czymś mocnym, naprawdę 
był to region drewniany i prawie 
pogański, opóźniony we wszystkim. 
Proszę mi wierzyć, że wymieniam 
murowane zamki Śląska z pamięci i 
przez to pominę wiele: Cisy, Grodno, 
Nowy Dwór, Radosno, Rogowiec, 
Książ, Świebodziec, Szwarczewald, 
Wojcieszów, Czocha, Świecie, Sie-
dlęcin, Chojnik, Bolczów-Janowiec, 
Gryf, Lipa Jaworska, Płonina, Świny, 
Bolków, Wleń „Lenno” itd.
Bolkowie, niczym hojni siewcy, 
umocnili tymi kasztelami swoją zie-

mię, a to przecież dopiero po zadba-
niu o rodowe siedliska w miastach 
książęcych: Świdnicę, Jawor i Brzeg.
Wspomniałem o Książu, owym 
– Castrum clavis ad Silesiam (zam-
ku-kluczu do Śląska), gdzie jako 
mały kusznik zobaczyłem godła 
Promnitzów i Hochbergów, ważne 
o tyle na przyszłe życie, że pierwsze 
jest składową herbu Żar, zaś drugie 
znalazło się w znakach Bożej Góry 
– dziś Boguszowa.
Promnitzowie w I połowie XVIII w. 
zostali właścicielami zamku i wsi pod 

Landehut (potem Kamienna Góra), 
nie chodzi jednak o nieistniejącą od 
wieków twierdzę Straża słynną z 
fortelu Bolka II, o czym zaświadcza 
piękny witraż w ratuszu, ale o zamek 
Kreppelhof od nazwiska pierwsze-
go właściciela zwany po wojnie 
Grodźctwem, stało się to przez oże-
nek Eleonory, córki Zygfryda v. P, z 
tamtejszym Schaffgotschem.
 

Wakacje!!!
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Przyœlij do redakcji 
zdjêcie swojego 
dziecka. 
Co tydzieñ - nagroda 
niespodzianka dla 
bohatera najciekaw-
szego zdjêcia! 

NAGRODA 
NIESPODZIANKA

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



 

Nauczycielka do Jasia: 

- Świetny rysunek, ale przyznaj się 

kto go robił? Ojciec czy matka? 

- Nie wiem ja już spałem!
- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj 

przyszedł brudny do szkoły i pani 

go wysłała do domu!

- I co pomogło?

    - Tak, dzisiaj cała klasa przyszła 

                       
             brudna.
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HUMOR

Pies Promnitza cz. VI
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Krzyżówka

Rozwiązaniem rebusu jest motto Ojca Henri Didon, 
dominikanina, propagatora sportu jako metody wycho-
wawczej. Motto to stało się hasłem pewnego wydarze-
nia sportowego. Jakiego?

REBUS: MOTTO OJCA HENRI DIDON

ROZRYWKA DLA DZIECI

dla dzieci

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na adres 

redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź nagrodzimy. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: 

KAWAŁEK CHLEBA NIE SPADNIE Z NIEBA

Nagrodę wygrał Jędrek Łanda z Budziechowa (bon do sali zabaw 

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

Pionowo:
1. Początek zawodów;

2. Kruszec, z którego wykuty jest 

medal za 2 miejsce;

3. Walka wręcz, dyscyplina olim-

pijska;
4. Inaczej olimpiada;

5. Wykonany z wawrzynu, zdobi 

głowę zwycięzcy;

6. Pora roku, w której odbywa się 

olimpiada;
7. Konkurent w zawodach.

zostało 12 dni

Poziomo:
1. Płonie przez czas olimpiady;

2. Inaczej sędzia;
3. Symbol zwycięstwa w staro-

żytnej olimpiadzie;
4. Przygotowuje zawodników 

do turnieju;
5. Uczestnik olimpiady;

6. Otrzymuje go 3 najlepszych 

zawodników w każdej dys-

cyplinie.

19 sierpnia, piątek
Światowy Dzień Fotografi i

20 sierpnia, sobota
Światowy Dzień 
Wyznawania Miłości

21 sierpnia, niedziela   
Światowy Dzień Optymisty

2.

Rozwiąż krzyżówkę. Litery z żółtych pól utworzą hasło. 

Czy wiesz, kim jest ta postać?

Narysuj po śladzie 

i pokoloruj obrazek.

KOLOROWANKA

LEGENDY
O ZIEMI ŻARSKIEJ

- Dlaczego słoń ma czerwone oczy?

- ???

- Żeby mógł się schować w jarzębinie. Widziałeś kiedyś słonia w jarzębinie?

- Nie.

- No widzisz jak się dobrze zamaskował.

Przyœlij do redakcji Przyœlij do redakcji 
zdjêcie swojego zdjêcie swojego 
dziecka. dziecka. 
Co tydzieñ - nagroda Co tydzieñ - nagroda 
niespodzianka dla niespodzianka dla 
bohatera najciekaw-bohatera najciekaw-
szego zdjêcia! szego zdjêcia! 

NAGRODA NAGRODA 
NIESPODZIANKANIESPODZIANKA

Annelia Trawczyñska
A n n e l i a  wy-
grywa nagrodê 
niespodziankê. 
Po odbiór nagro-
dy zapraszamy 
do redakcji gaze-
ty „Regionalnej” 
w ¯arach przy ul. 
Broni Pancernej 6.

Stanisław Antosz
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu 

Gazety Regionalnej


