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nad okien zamku ze-
wsząd patrzą kamienne 
twarze. Wszystkie wy-
rażają rozmaite nastroje 

i uczucia - gniewają się i śmieją, 
wyśmiewają i grożą, wszystkie 
robiące przerażające wrażenie. 
Ogółem tych twarzy jest 195. Lud 
je nazywa " diabelskimi maszkara-
mi" i o ich powstaniu podaje taką 
oto wieść:
Zamek książęcy był prawie go-
towy, brakowało jeszcze tylko 
ozdób zewnętrznych. Nadzwyczaj 
wybitny mistrz murarski przyrzekł 
Wallensteinowi, że wykona coś 
nadzwyczajnego.
Mistrz łamał sobie głowę jak ory-
ginalnie ożywić mury. Myślał o 
bohaterach i aniołach, ale nic nie 
wychodziło. W końcu odezwał się 
" A choćbym duszę diabłu zapisał, 
zrobiłbym to, gdyby mi podał 
dobrą myśl ". Nagle poczuł, że 
ktoś go trąca w ramię. Ogląda się 
i widzi przed sobą wędrownego 
artystę. " Ja ci pomogę " - ten się 
odzywa. Niedowierzając zapytał 
mistrz „Ty możesz mi pomóc?” - 
oglądając obecnego od głowy do 
stóp. " A kim ty jesteś?” - „Jestem 
tym, który zrobił wielkim tego, 
który ten zamek wybudował". 
Nieznajomy zbliżył się i mistrz z 
przerażeniem spostrzegł kopyto 

końskie na prawej nodze nieznajo-
mego. Przebiegł go zimny dreszcz 
- oto sam diabeł stał przed nim.
- " Zawołałeś mnie i jestem tu żeby 
ci pomóc " zaczął. Że to potrafi ę w 
to już nie wątpisz. Podam ci myśl, 
która ucieszy twego księcia pana 
".- „ A co żądasz za swoją przysłu-
gę?”„Sam już wymieniłeś cenę, dla 
mnie tylko jedna zapłata - dusza, 
którą mi dasz w zastaw". „Twój 
książę pan mnie szanuje, będzie 
się cieszył, gdy wszędzie na zam-
ku zobaczy mój wizerunek. Masz 
tworzyć diabła i jego nastroje, które 
zdradza moja twarz, a twarze diabła 
niech będą ozdobą tego zamku ".
Mistrz chciwie podchwycił tę myśl. 
Zaraz wyrzeźbił szyderczo trium-
fującą twarz diabła. Diabeł ciągle 
wracał i okazywał mu inną twarz. 
Tak powstały maszkary jedna za 
drugą, wszystkie się od siebie róż-
niące. Pomocnicy mistrza dziwili 
się jego niewyczerpanej fantazji. 
Nie wiedzieli, co się stało.
Mistrz wykonał już 99 twarzy i 
głowił się nad setną. Ta setna twarz 
miała być umieszczona nad głów-
nym wejściem i być najbardziej 
atrakcyjną.
Długo się o nią kłócił z diabłem. 
W końcu skończyła się cierpliwość 
mistrza i ten krzyknął na diabła 
„To pokaż mi swoją całkowitą 

brzydotę, a choćby dla mnie to była 
śmierć!” Nagle zachmurzyło się 
niebo, zaległa ciemność. Straszny 
piorun przeszył chmury a po nim 
rozległ się przerażający grzmot. 
Mistrz stał blady i przerażony. 
Wtedy między chmurami zobaczył 
czerwony błysk, a w nim - nieopi-
sanie odrażające rysy twarzy, tak 
straszne, że mimo woli zrobił krok 
w tył, stracił równowagę i runął z 
rusztowania. Przy upadku obrócił 

się dwa razy i spadł z taką siłą na 
ziemię, że złamał sobie kark. Zo-
baczył prawdziwe oblicze diabła. 
Diabeł wygrał a inny mistrz musiał 
dokończyć dzieło rozpoczęte przez 
diabelskiego rzeźbiarza. Kto dziś 
ogląda te maszkary, gotów uwie-
rzyć, że tu działały złe moce?

Zebrał i przetłumaczył z j. niemiec-
kiego na j. polski 

Marian Ryszard Świątek

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

NAGRODA 
NIESPODZIANKA
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Rozwiązanie krzyżówki:

Bon na nieograniczony 
czas zabawy dla dziecka do 

Sali Zabaw FUNK PARK w 

Żarach ul. Jagiellońska 30.

NAGRODA
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Krzyżówka

dla dzieci

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na adres 

redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź nagrodzimy. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: 

ZŁOTA POLSKA JESIEŃ.
Nagrodę wygrał Szymon Zienkiewicz z Tuplic (bon 

do sali zabaw do odbioru w redakcji przy ul. Broni 

Pancernej 6 w Żarach).

9 października
Światowy Dzień Poczty

2.

 Rozwiąż krzyżówkę. Litery w żółtych polach 

 utworzą hasło. Jakie znasz dzieła tego twórcy? 

Pokoloruj starannie dywan.

KOLOROWANKA

Dzień dobry, kupiłem tutaj wczoraj u państwa tego 

żółwia stepowego i chciałbym go wymienić na innego...

- Dlaczego?

- Ten nie chce stepować...
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NAGRODA 
NIESPODZIANKA

Lena Ogrodnik z £êknicy
Lena wygrywa 
nagrodê nie-
spodziankê. Po 
odbiór nagrody 
zapraszamy do 
redakcj i  gaze-
ty „Regionalnej” 
w ¯arach przy ul. 
Broni Pancernej 6.

KĄCIK FOTO

Do wakacji zostało
dni!

Do wakacji zostałoDo wakacji zostało
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10 października, poniedziałek
Światowy Dzień Drzewa

13 października, czwartek
Międzynarodowy Dzień 
Noszenia Garnituru

12 października, środa
Dzień 
Bezpiecznego 
Komputera

1. Dzieło malarskie przedstawiające krajobraz; 2. Pada na obraz, pozwala 

nam widzieć 5. poziomo; 3. Otwarta przestrzeń, miejsce gdzie tworzy malarz; 

4. Oprawiasz w nią obraz; 5. Odcień koloru; 6. Stojak na obrazy; 7. Potrzebny 

do malowania farbami; 8. Farby …, długo schną, używane przez malarzy; 

9. Służą do rysowania na plastyce; 10. Dzieło malarza.

Pokoloruj starannie dywan.

LEGENDY
ŻAGAŃSKIE

Kto jest autorem rozwiązania rebusu? Gdzie znajduje się to dzieło?
REBUS O SZTUCE

Światowy Dzień Poczty
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Międzynarodowy Dzień 
Noszenia Garnituru

Dwa węże spotykają się w lesie. 

Jeden z nich pyta:

- Przepraszam kolego, ale czy 

wiesz czy jestem jadowity?

- Nie mam zielonego pojęcia. A 

czemu pytasz?

- Bo właśnie ugryzłem się w język.

Mały bocian pyta się swojej mamy:

- Mamusiu, skąd się wziąłem?

Na to mama odpowiada zaciekawio-

nemu synkowi:

- Nie uwierzysz, ale bocian cię 

przyniósł...

Diabelski 
rzeźbiarz z ¯agania


