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pobliżu wsi Dzietrzy-
chowice, niedaleko 
drogi prowadzącej z 

Marysina do Starej Koperni wy-
staje z ziemi potężny głaz narzu-
towy. Nazwano go „Diabelskim 
Kamieniem”. Mniej więcej 60 lat 
temu leżał prawie 100 metrów od 
niego podobny głaz, który na-
zywano „Boskim Kamieniem”. 
Obydwa zostały przyniesione w 
epoce lodowcowej przez lodo-
wiec ze Skandynawii.
„Boży Kamień” został niestety 
rozsadzony i użyty do budowy 
drogi z Żagania do Żar. Z ka-
mieniami tymi związana jest 
następująca legenda.
Gdy pewnego razu Bóg Ojciec 
stał na Jasnym Wzgórzu (Hell-
berge) koło Kożuchowa zbliżył 
się doń diabeł i zaproponował 
zakład, który udowodni, kto jest 
z nich silniejszy. Po wykonaniu 
rzutów potężnymi głazami 

okazało się, że kamień rzucony 
przez diabła spadł znacznie 
bliżej niż kamień rzucony przez 
Pana Boga.
Diabeł zawody przegrał i był 
z tego powodu tak wściekły, że 
swoim końskim kopytem mocno 
kopnął kamień, przez co poto-
czył go nieco dalej. Duży ślad 
końskiego kopyta można jeszcze 
dziś rozpoznać.
Z przedstawioną legendą zwią-
zana jest także wieża kościelna 
w Jeleninie, która zamiast ostro 
zakończonego wierzchołka po-
siada tylko płaski dach. Bowiem 
tamte zwieńczenie wieży zostało 
zniszczone trafi eniem kamienia 
rzuconego przez diabła.

Zebrał i przetłumaczył 
z j. niemieckiego 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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miejscowość
Rozwiązanie łamigłówki:

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

NAGRODA
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Z biegiem czasu

25 listopada, piątek
Dzień Pluszowego Misia

Łącząc kropki nary-

suj oraz pokoloruj but:

KOLOROWANKA

przez diabła spadł znacznie przez diabła spadł znacznie 
bliżej niż kamień rzucony przez 

Diabeł zawody przegrał i był 
z tego powodu tak wściekły, że 
swoim końskim kopytem mocno 
kopnął kamień, przez co poto-
czył go nieco dalej. Duży ślad czył go nieco dalej. Duży ślad 
końskiego kopyta można jeszcze 

Z przedstawioną legendą zwią-
zana jest także wieża kościelna 
w Jeleninie, która zamiast ostro 
zakończonego wierzchołka po-
siada tylko płaski dach. Bowiem 
tamte zwieńczenie wieży zostało 
zniszczone trafi eniem kamienia 

Marian Ryszard Świątek

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

NAGRODA 
NIESPODZIANKA

Amelia Kozina z Lubska
Amelia wygry-
wa nagrodê nie-
spodziankê. Po 
odbiór nagrody 
zapraszamy do 
redakcj i  gaze-
ty „Regionalnej” 
w ¯arach przy ul. 
Broni Pancernej 6.

Marian Ryszard Świątek
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Do wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostało

W

LEGENDY ŻAGAŃSKIE

Legenda o „ diabelskim 
kamieniu”

Czy widząc wskazania wagi na poniższych rysunkach potrafi sz 
powiedzieć ile waży jabłko, a ile banan? 
OWOCE

Dżungla. Na gałęzi wiszą dwa 

leniwce. Mija pierwszy dzień i nic. 

Mija drugi i też nic. To samo trze-

ciego dnia. Czwartego dnia jeden 

z leniwców powoli ruszył głową.

Na to drugi:
- Roman, aleś ty nerwowy!

Zima. Dwa jelenie stoją na paśni-

ku i żują ospale siano na-

łożone tu przez gajowego. 

W pewnej chwili jeden z 

jeleni mówi: 

- Chciałbym, żeby już 

była wiosna. 

- Tak ci mróz doskwiera?  

- Nie, tylko już mi 

zbrzydło to stołówkowe 

  Wypełniony kupon z rozwiązaniem 

prześlij na adres redakcji. Pierwszą poprawną 

odpowiedź nagrodzimy. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie łamigłówki z ubiegłego 

tygodnia: 13.
Nagrodę wygrała Amelia Rudnikowicz z Jasienia 

(bon do sali zabaw do odbioru w redakcji przy 

ul. Broni Pancernej 6 w Żarach).

Z każdego wiersza wykreśl ukrytą nazwę związaną 

z pomiarem czasu. Pozostałe litery czytane poziomo 

utworzą hasło. 

dla dziecidla dzieci dni!

www.regionalna.pl

1 grudnia, czwartek
Dzień Numizmatyka 
1 grudnia, czwartek1 grudnia, czwartek
Dzień Numizmatyka 

Dzień Pluszowego Misia

26 listopada, sobota
Dzień bez Zakupów


