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le radość młodych rodzi-
ców nie trwała długo; bo 
niedoświadczony ojciec 
wykąpał noworodka w 

lodowatej wodzie; delikatne ciało 
zdrętwiało i nieszczęśliwi rodzice 
uznali, że dziecko zmarło. Matka 
pożegnała się z swoim synem, a oj-
ciec poszedł ze zwłokami dziecka 
do pobliskiego lasu, aby je pogrze-
bać. Ze względu na brak narzędzi 
nie był w stanie, wykopać grobu 
w zmarzłym gruncie i zwrócił się 
do Boga o pomoc. Po żarliwej mo-
dlitwie ujrzał w lesie zaprzężone 
bezpańskie sanie. Wielokrotne 
próby przywołania ich właściciela 
spełzły na niczym. Książę uznał 
ten fakt za znak z nieba. Położył 
nieruchome dziecko w kobiałkę 
znajdującą się na saniach i po-
zostawił przy zwłokach dziecka 
drogocenny kolczyk jego matki. 
Sanie należały do żagańskiego 
mistrza rzeźnickiego i wójta 
miasta Oelsnera. Gdy powrócił 
on po negocjacjach związanych z 
zakupem drewna do pozostawio-
nych w lesie sań, znalazł chłopca 
w saniach. Chłopiec położony 
w gęsto wyplecionym koszy-

ku i pod przykryciem odzyskał 
naturalną ciepłotę ciała i zaczął 
okazywać oznaki życia. Oelsner 
zabrał dziecko ze sobą do Żaga-
nia. Tutaj otoczony dobrą opieką 
przybranych rodziców dziecko 
rosło zdrowo na ciele i duszy. Po 
siedmiu latach do domu powrócił 
syn starej Grety Ubald i przyniósł 
książęcym rodzicom wiadomość, 
że ich dziecko żyje. Natychmiast 
przyjechali do Żagania, rozpoznali 
swoje dziecko i zabrali je ze sobą 
do Pragi. Przybrani rodzice zostali 
sowicie wynagrodzeni. Oprócz 
osobistych prezentów dla Oel-
snerów również cech rzeźników i 
piekarzy w Żaganiu zostały przez 
króla Ottokara nagrodzone liczny-
mi przywilejami. Z tej okazji został 
wystawiony specjalny list opatrzo-
ny królewską pieczęcią. Dokument 
pochodzi z 1262 r.
Papież Urban IV potwierdził, że 
dziecko pochodzi z legalnego 
związku małżeńskiego i należą mu 
się wszystkie wynikające z tego 
faktu przywileje. Książę przybrał 
nazwisko Wacław Friedrich Ot-
tokar. Ale w Żaganiu nazywano 
go i nazywa się jeszcze do dziś z 

wdzięcznością wspominając obfi te 
korzyści, które przyniósł miastu - 
złotym dzieckiem z Żagania.

Carl Martin Plümieke (1749 – 
1833) w czasie, w którym odpisał 
to opowiadanie ze starego rę-

kopisu piastował funkcję sekre-
tarza gabinetu na dworze księ-
cia Kurlandzkiego Piotra Birona 
w Żaganiu.
Zebrał i przetłumaczył z j. nie-
mieckiego na j. polski Marian 
Ryszard Świątek
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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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Rozwiązanie krzyżówki:

Bon na nieograniczony 
czas zabawy dla dziecka do 

Sali Zabaw FUNK PARK w 

Żarach ul. Jagiellońska 30.

NAGRODA
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Światowy Dzień Animacji

Łącząc kropki narysuj 

oraz pokoloruj gitarę:

KOLOROWANKA
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że ich dziecko żyje. Natychmiast 
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swoje dziecko i zabrali je ze sobą 
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się wszystkie wynikające z tego 
faktu przywileje. Książę przybrał 
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Zuzia Plewa

Zuzia 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
dnidnidni

A

30 października, niedziela
Dzień Spódnicy

31 października, poniedziałek
Światowy Dzień Oszczędzania

LEGENDY ŻAGAŃSKIE

O z³otym dziecku cz.II

Rozwiąż rebus.
REBUS MUZYCZNY

W zoo ojciec mówi do Ja-

sia:
- Nie zbliżaj się do klatki 

z tygrysem.
- Tato, przecież nic mu nie 

zrobię.

- Gdzie się wybierasz w tym 

stroju?
- Na bal przebierańców. Je-

stem żółwiem.

- Ale przecież ta impreza 

jest dopiero jutro.

- Wiem. Jestem żółwiem.

Komar pyta komara:

- Jak Ci idzie nauka lata-

nia?
- Nieźle... Ludzie jak mnie 

widzą, to klaszczą.

30 października, niedziela30 października, niedziela

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prze-

ślij na adres redakcji. Pierwszą poprawną 

odpowiedź nagrodzimy. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: 

METEOROLOGIA.
Nagrodę wygrała Patrycja Lipińska z Lubska 

(bon do sali zabaw do odbioru w redakcji przy 

ul. Broni Pancernej 6 w Żarach).

 Wykreśl z diagramu ukryte w poziomie 

 i w pionie nazwy 10 instrumentów. 

 Pozostałe litery czytane wierszami utworzą 

 rozwiązanie. 
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