
        

piątek
9 września 2016 ROZRYWKA DLA DZIECI

dkryłem tego Stasia P. z 
wielką radością, bo moje-
go współimiennika zawie-
ruszonego, jak ja, w tych 
rejonach śląsko-łużyckich.

 Stanisław ył wyjątkowy 
u Promnitzów, jak potem- Bolko 
Hochbergów, pośród Hans, Seyfried, 
Hermann, Wolff, Weighard, Ulrich 
czy wreszcie Erdmann- brzmiący 
dla żaran bardziej przyjaźnie. Mniej 
zaskakujące jest pojawienie się w 
ambitnej rodzinie Hochbergów z 
Książa imienia Bolko, jako naciągane 
powołanie się na korzenie wielko-
pańskie. Po wygaśnięciu dynastii 
Bolków świdnickich mieli oni tylko 
kilkudymną wieś Podgórzyn koło 
Jeleniej Góry i staw rybny (stąd ich 
rodowy klejnot- dwa pstrągi). 
 Zapominając na chwilę o 
swoim gadulstwie, ujawnię teraz, że 
rozmnożenie psich symboli stało się 
za sprawą biskupa księcia wrocław-
skiego Balthasara von Promnitza, 
który na urzędzie z łaski dawnych 
nadań Probusa, posiadał wielkie 
dochody a też okazał się wyjątkowo 
sprawny w pomnażaniu gotówki i 
dóbr tak kościelnych jak i własnych.
 Ironią losu stanie się w 
przyszłości to, że ostatni Promnitz 
Erdmann III żarski, przeciwnie do  
antenata, miła talent do zmarno-
trawienia majątku. W 1548 i 1556 
roku nasz Bartek infułat nabył 
ogromne majętności pszczyńskie i 
żarsko-trzebielskie, które stały się 
podstawą potęgi Promnitzów, a 
potem Hochbergów z Książa.
 W dokumentach napisa-
no, iż stał się Herr derer Erbberr-

schaften zu Pless, Sorau Triebel, a 
więc uzyskał też prawo do dziedzicze-
nia dla rodziny, mimo że sam dziećmi 
własnymi się nie chwalił. 
 Po około dwustu latach 
Erdmann III (nazwę go szalonym oraz 
naiwnym) przekazuje część pszczyń-
ską swojemu siostrzeńcowi Friedri-
chowi Erdmannowi Anhalt Köthen, 
który rozpoczął nową dynastię książąt 
von Pless-pszczyńskich. Zaś w 1846 
roku ostatni Anhalt oddał majątek 
Hansowi Heinrichowi X (po matce 
Anhalt K. P.)- grafowi von Hochberg 
zu Fürstenstein, Waldenburg (czyli 
na Książu, Wałbrzychu itd.), tak więc 
Promnitzowie rozsiedli się ze swoimi 
psami na Górnym i Dolnym Śląsku.
 Później kolejny Czettritz, 
potomek owego ulubieńca mojego 
ojca, który za spalenie trzech chłopów 
spalił cystersom Krzeszów- sprzedał 
za psie pieniądze swoją część Bożej 
Góry i renesansowy zamek- Wał-
brzych.
 Rozwijało się tu tkactwo 
i górnictwo, a przy tej okazji rodzina 
Hochberg zaczęła się bogacić, o tym 
jak stali się właścicielami Książa od 
1509 roku musiałbym napisać nowy 
rozdział.
 Sprowadzono z Niemiec, 
Czech i Górnego Śląska gwarków- 
górników, respektując ich prawa 
wolnych ludzi, jako fachowców 
zatrudnionych na procent od wydo-
bycia srebra, z prawem do budowy 
własnych domów.
 Zdarzało się tam i trochę 
złota. Z XVIII wiekiem nadeszło od-
krycie węgla kamiennego, ale przed-
tem przyszła nędza po wyczerpaniu 

żył srebra i przy ciągłym niszczeniu 
wojnami zasiewów lnu oraz domostw.
 Antosze (Antozs, An-
tosch) zbiednieli i częściowo rozje-
chali się po świecie, na Słowację i na 
kresy przemyskie, potem do Francji, 
Portugalii i Ameryki, o tyle dobrze, iż 
zachował się w Bożej Górze gwarecki 
znak rodzinny. Hochbergom wiodło 
się  nieźle. W 1855 roku król pruski 
podpisał w Charlottenburgu dekret i 
dyplom książęcy dla von Hochberg-
-Pless. 
 Nie zachowało się tu 
nazwisko Promnitz, ale choć trochę 
ich krwi i śledzone przez nas sym-
bole w złożonym herbie Fürst von 
Pless. Oprócz czarnego orła w środku 

tarczy i motywów Hochberg-Anhalt, 
w jednym polu są dwa złote lwy na 
błękicie, a pod nimi czarne pasy na 
tle złotym, zaś w klejnocie złoty lew 
na niebieskim skrzydle. Obok, w polu 
czerwonym znajdziemy gwiazdy i 
strzałę. W klejnocie prawym dumnie 
zasiadł pies ze złotą obrożą i czerwo-
nym jęzorem, a za nim są trzy pióra 
strusie-złote, czarne i czerwone.

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

# #

INauczyciel pyta ucznia:

- Gdzie jest Twoja praca 
domowa?

- Nie uwierzy pan, ale po 

drodze do szkoły zrobiłem z 

niej samolocik i porwali go 
terroryści.

HUMOR

Pies Promnitza cz. IX

o szkole

Krzyżówka

Rozwiąż rebus i dokończ przysłowie.
REBUS O SZKOLE

dla dzieci

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na adres 

redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź nagrodzimy.  

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: 

WODOSPADY IGUAZU
Nagrodę wygrał Maciej Janiak z Bronowic (bon do sali zabaw do 

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

Pionowo:
1. Grube pisaki.
2. Do noszenia książek i zeszytów.

3. Ostania litera alfabetu.

4. … ma kota.
5. Nauka pięknego pisania.

6. … myszka w szkole.

7. Możesz z niej ulepić dowolny przedmiot.

8. … gęsię do pisania. 

9. Kolorowe do rysowania.

10. … pedagogiczna.

Poziomo:
1. Naczynie do 3 poziomo.

2. Mazak.
3. Rozlewając się, robi kleksy w zeszycie.

4. Plakatowa lub akwarelowa.

5. Koleżanka Ali z elementarza.

6. Brzm,i gdy koniec lekcji.

7. Poziomo 9. i pionowo 2. noszone w 

dawnych czasach.
8. Końcówka pióra.
9. Na plecach, do szkoły lub na wy-

cieczkę.

10 września, sobota
Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

12 września, poniedziałek
Dzień Programisty

15 września, czwartek
Międzynarodowy Dzień Kropki

2.

Rozwiąż krzyżówkę. Litery z żółtych pól utworzą hasło.

Łącząc kropki narysuj oraz pokoloruj latającą osę.
KOLOROWANKA

LEGENDY
O ZIEMI ŻARSKIEJ

Na lekcji matematyki nauczyciel rozwiązuje 

równanie z jedną niewiadomą. 

Zapisuje niemal całą tablicę, a na koniec odwraca się do dzieci i mówi:

- No i co? Teraz już wiemy, że "X" równa się zero.

- To straszne - załamuje ręce Zosia. Tyle liczenia na nic!

Marysia Sygut z Lubska
M a r y s i a  wy-
grywa nagrodę 
niespodziankę. 
Po odbiór nagro-
dy zapraszamy 
do redakcji gaze-
ty „Regionalnej” 
w Żarach przy ul. 
Broni Pancernej 6.

Stanisław Antosz
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu 

Gazety Regionalnej

KĄCIK FOTO

Do wakacji zostało
dni!
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Polonista pyta Kazia:

- Kaziu, jaki to czas - wszystkie 

dzieci śpią?

- Noc, panie profesorze.


