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a nieszczęsna kobieta była 
katowana niechcianym 
luksusem. Na przejażdż-
kach konnych towarzy-
szyć jej musiała rota my-

śliwych i czterech trębaczy, a w 
podróżach dłuższych- dama dworu, 
dwóch sekretarzy, trzech lokai i dwie 
służące i tak dalej.
 „Mimo naszego bogac-
twa brakowało nam zawsze pienię-
dzy. Dziewięć tysięcy ludzi pracowa-
ło na nasz dom, jeden milion marek 
kosztuje rocznie samo utrzymanie 
pięcioosobowej rodziny... Wałbrzych 
to zagłębie nędzy […] i kiedy nasze 
dzieła staną się dziełami miłości?”
 Piękna Daisy (tak ja 
dzisiejsza Diana- księżna Walii) była 
szanowana i podziwiana wszędzie 
za wielkie serce i rzeczywiste do-
bro, które starała się czynić mimo 
niechęci męża. W każdej dzielnicy 
Wałbrzycha założyła ochronki dla 
dzieci i przychodnie dla matek, szko-
ły zawodu dla ubogich dziewcząt 
(szwalnie, koronczarnie). W czasie 
I wojny pracowała jako zwykła sani-
tariuszka w niemieckich lazaretach.
 Rozwiodła się z H.H. 
XV w 1923 roku. Dobrze też wy-
chowała swoich synów, dziedzic 
tytułu Hans Heinrich XVII, choć 
wcześniej porucznik i obywatel nie-
miecki, walczy w ostatniej wojnie 
po stronie aliantów, zaś młodszy 
Aleksander, jako antyfaszysta 
opuszcza w 1939 roku Pszczynę i 
walczy w armii polskiej.

 Po 1941 roku rząd fa-
szystowski konfiskuje von Plessom 
cały majątek za zdradę niemieckości. 
Trzeci syn Daisy- Bolko, ten wyjąt-
kowo śląskoimienny, umiera (otruty 
przez gestapo?) jeszcze przed wojną. 
Dzisiaj jego syn przyjeżdża do Ksią-
ża często i działa w Towarzystwie 
Przyjaciół Wałbrzycha, nazywa się 
Bolko II Graf von Hochberg, a Pless 
już tylko tytularnie.
 Wśród książańskich 
podań znajdziemy jeszcze tylko 
legendę o psie pilnującym rzeźb 
parkowych, miał się ów psi kustosz 
rzucić z rozpaczy w przepaść Jaru 
Pełcznicy, kiedy zniszczono o woj-
nie najpiękniejszą figurę. Żołnierze 
„armii wyzwoleńczej” zabawiali 
się wtedy odstrzeliwaniem głów 
kamiennym księżniczkom.
 Poświęciłem tej rodzinie 
dużo miejsca- bo przecież byli to naj-
więksi panowie w moich rodzinnych 
stronach, a z dzisiejszymi Żarami 
znajdę także oczywisty związek- 
otóż von Plessom jak i naszemu 
miastu po stracie zamków (choć z 
przyczyn różnych) pozostały jedynie 
herby.
 Wypada pomału kończyć 
gawędę, a kto trafia na mój dobry 
nastrój wie, że uczynię to niechętnie, 
tyle jest przecież ciekawych rzeczy 
do opowiedzenia, choćby o dziejach 
jelenia Packów i rogu Bibersteinów 
w naszym herbie, a ile byłoby przy 
tym odnośników i tematycznych 
zaułków, wiem tylko ja sam.

 Dziś przystaniemy jesz-
cze chwilę przy wizerunku Prom-
nitzowego psa. Obserwowałem go w 
różnych miejscach i sytuacjach oraz 
rysowałem, często zastanawiając się 
jakiej jest rasy. Nie jest to gończy, 
ani chart- tylko po prostu zwierz 
heraldyczny, pies-duch, pies-zja-
wisko. Czasem myślę, iż powinien 
być jednak podobny do psa żywego, 
choćby do mojej suki rottweilerki, 
która będącego podnóżkiem Bolka 
Małego na płycie nagrobnej z Krze-
szowa.
 Nie odkryłem jeszcze 
tajemnicy psiego cmentarza Prom-

nitzów w iłowskim parku pałaco-
wym, ale przecież tam nawet teraz 
znajdziemy piękne zakończenie tej 
opowieści.
 W herbie miasta Iłowa 
pies Promnitza trzyma w łapie 
strzałę, a przysiadł pośród gwiazd.
 I tak zamyka się czaro-
dziejska pętla, która o tyle legendą 
nie jest, że nic w niej nie skłamałem. 

Jan Stanisław Antosz 

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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miejscowość
Rozwiązanie krzyżówki:

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

NAGRODA

# #

Dwóch gości siedzi w kinie - 
pierwszy mówi:

- Podobał Ci si film? 
- Nie.

- To dlaczego bijesz brawo? 

- Bo już się skończył.

HUMOR

Pies Promnitza cz. XI

"W
 sadzie"

Krzyżówka

Rozwiąż rebus.
REBUS O JESIENI

dla dzieci

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na adres 

redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź nagrodzimy.  

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: 

POGODNA ZORZA Z WIECZORU, PÓJDZIEM NA 

GRZYBY DO BORU.
Nagrodę wygrała Magdalena Średniawa z Brodów (bon do sali 

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

1. Wrzucasz do niego zbierane owoce.

2. Konferencje lub klopsy.

3. Do przechowywania, przenoszenia warzyw, owoców, butelek, …

4. Napój gotowany z owoców do obiadu.

5. Smażone ze śliwek.
6. Pomieszczenie z zapasami na zimę.

7. Ze szczebelkami do wchodzenia, przydatna przy zbieraniu owoców z drzew.

8. Wyciskany z malin.

23 września, piątek
Dzień Spadającego Liścia

25 września, niedziela
Światowy Dzień Serca

26 września, poniedziałek
Światowy Dzień Królika

29 września, czwartek
Ogólnopolski Dzień 
Głośnego Czytania

2.

Rozwiąż krzyżówkę. Liter y w żółtych polach 

utworzą hasło. 

Narysuj oraz pokoloruj gruszkę.
KOLOROWANKA

LEGENDY
O ZIEMI ŻARSKIEJ

Dwóch gości siedzi w kinie - pierwszy mówi:

- Podobał Ci si film? 
- Nie.

- To dlaczego bijesz brawo? 

- Bo już się skończył.

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

KĄCIK FOTO

Do wakacji zostało
dni!

T

- A my mamy w domu wszystko! - 

chwali się koleżankom mała Ala.

- Skąd wiesz?

- Bo jak tata przywiózł z delegacji 

gitarę, to mama powiedziała że 

tylko tego brakowało.

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

6.


