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a wzgórzach Kammlera 
mieszkał kiedyś potwór, 
którego nazywano kiedyś 
Klammer. Wzniesienia po 

dziś dzień noszą po nim tę nazwę.
Zły mieszkał w głęboko położonej 
jaskini, od której wiódł podziemny 
korytarz pod rzeką Bóbr i Kwisą do 
Przewozu. Ziemia użyczyła jemu 
nadziemskiej siły, tak że posiadał 
on możliwość unoszenia się w po-
wietrzu. Nigdy nie chodził pieszo. 
Zawsze kłusował na szybkim ruma-
ku, z którym był gdyby zrośnięty.
Ludziom nie był on przychylny, zło-
ścił się, kiedy tylko chciał. Dzieciom 
z naprzeciwka ukazywał się niekiedy 
uprzejmym, lecz jego łaskawość 
okazywała się często złym żartem.
W pobliżu jaskini znajdowała się 
droga wiodąca do miasta targo-
wego. Każdego tygodnia musiały 
wieśniaczki tą drogą przechodzić 
by dostarczyć towary do miasta. 
Kammler często je wyzyskiwał. 
Ażeby zauważyć, o której godzinie 
one przez jego górę idą, rozciągnął 
przez drogę sznur, który w swojej 
jaskini z dzwonkiem połączył. Idą-
ca, więc drogą wieśniaczka, trącała 
nieznacznie sznurek i poruszała 
nieznacznie dzwonek. Natychmiast 
wyskakiwał Kammler na rumaku i 
ją ograbiał. Na pożegnanie sypał 
on ograbionym niewiastą garść 
pieprzu w oczy, aby nie mogły 
zobaczyć, gdzie on znika.
Chłopi mieli już dość tych napa-

dów. Klnąc i złorzecząc postanowili 
ruszyć przeciw niemu. Zaprzysięgli 
mu krwawą zemstę, i postanowili z 
nim skończyć.
Rozważono, czy nie byłoby możliwe 
wykopanie nowego koryta dla rzeki 
Bóbr i wodę skierować do jaskini. W 
ten sposób powinno się Kammlera 
utopić. Ale przedsięwzięcie okazało 
się za trudne do realizacji.
Tak, więc wpadł sołtys na dobry po-
mysł. Jeden zakradnie się w pobliże 
jaskini i zbada ślady kopyt końskich. 
W ten sposób zostanie bandyckie 
gniazdo odkryte i zostanie otoczone 
przez chłopów, a następnie, gdy on 
wyjdzie zostanie ukatrupiony kosa-
mi, widłami i cepami.
Johann, parobek sołtysa jako pierw-
szy znalazł ślad. Chłopi się zebrali, 
aby schwytać Kammlera. Schowali 
się oni za krzewami i drzewami. 
Oczy wszystkich spoglądały na 
jaskinię. Wszyscy zauważyli tylko 
ślady. Lecz Kammler nie wyszedł. 
Oni czekali i czekali. Wtem drwal 
przyniósł wiadomość: widziano 
Kammlera w gęstym lesie. Stanęli 
wszyscy przed zagadką. Wkrótce 
jednak znaleźli oni rozwiązanie 
zagadki! Koń Kammlera miał obró-
cone podkowy na kopytach.
Mimo, że poczuli się wykpieni, to 
jednak nie zrezygnowali. Chcieli 
koniecznie skończyć z Kammlerem. 
Kiedy któregoś dnia wiedziano na 
pewno, że Kammler znajduje się 
w jaskini, otoczyli oni ponownie 

jaskinię. Tym razem wpadł on w 
zastawioną przez nich sieć. Chłopi 
rzucili się na niego, pojmali go wraz 
z koniem. Żywy wpadł w ich ręce. 
Niektórzy trzymali mocno konia 
za uzdę. Zabrano mu także wszelką 
broń. Bezbronny siedział on na 
swoim rumaku. Odbyto nad nim sąd. 
Wówczas poproszono Kammlera 
o wyrażenie ostatniego życzenia. 
Jego ostatnim życzeniem było tylko 
dotknięcie ziemi i tylko końcem 
małego palca. Pozwolono mu na to 
chętnie, ponieważ umierającemu na-
leży to uwzględnić. Lecz - oto! Co się 

stało? Ledwie dotknął on ziemi, to 
już wyleciał ze swoim rumakiem w 
powietrze prosto w chmury. Chłopi 
się rozpierzchli i spoglądali za nim. 
Deszcz pieprzu spadł od Kammlera. 
Klnąc udali się oni do domu.
Kammlera już od tej godziny nie 
widziano. Lecz krążą wieści, że od 
czasu do czasu straszy jeszcze na 
wzgórzach Kammlera.

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

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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U szewca

5 listopada, sobota
Międzynarodowy Dzień 
Postaci z Bajek

Łącząc kropki narysuj 

oraz pokoloruj gitarę:

KOLOROWANKA
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Maja Filipowicz z Suchodo³u
Maja 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!
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8 listopada, wtorek
Europejski Dzień Zdrowego 
Jedzenia i Gotowania

9 listopada, środa
Europejski Dzień 
Wynalazcy

LEGENDY ŻAGAŃSKIE

O Kammlerze

Dlaczego bohater rebusu jest wzorem bezinteresownej pomocy?
REBUS MUZYCZNY

Spotykają się dwie pchły:

- Gdzie spędziłaś wakacje?

- Na krecie.

Dwa nietoperze wiszą sobie 

na gałęzi do góry nogami 

i patrzą na trzeciego, który 

stanął:
- Zobacz, mówi jeden do 

drugiego, on chyba zemdlał.

Idą dwa ślimaki pod górkę 

i śpiewają:
- Za rok, może dwa.

Trzeci schodzi z górki 

i śpiewa:
- 40 lat minęło.

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prze-

ślij na adres redakcji. Pierwszą poprawną 

odpowiedź nagrodzimy. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: 

PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO.

Nagrodę wygrał Wiktor Wiak z Przewozu (bon 

do sali zabaw do odbioru w redakcji przy ul. Broni 

Pancernej 6 w Żarach).

Znajdź poniższe hasła ukryte w wierszach dia-

gramu. Pozostałe litery czytane poziomo utwo-

rzą rozwiązanie - tytuł książki i fi lmu.  

KOLOROWANKAKOLOROWANKAKOLOROWANKAKOLOROWANKAdla dziecidla dzieci

Wynalazcy

Międzynarodowy Dzień 

• Narzędzie do formowania butów • Mocna nić • Skóra 

z meszkiem • Lekkie, skórzane góralskie buty • Górna część 

buta • Skórzane sznurki • Fragment drzewa, który służy do 

plecenia, dawniej do wyrobu butów • Sznurowane półbuty


