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Wakacje!!!
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Rozwiązanie łamigłówki

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

NAGRODA
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17 grudnia, sobota
Dzień bez przekleństw

Do wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostało

Siedmiolatka powiedziała rodzi-

com, że Jasiu pocałował ją dziś w 

obecności całej klasy. 

- Jak to się mogło stać? - zdziwiła 

się matka. 
- To nie było proste - przyznała 

młoda dama - ale trzy koleżanki po-

mogły mi go złapać i przytrzymać.

Nauczyciel wzywa Jasia do odpo-

wiedzi i pyta: 

- Ile jest dwa razy dwa? 

- Cztery - odpowiada chłopiec bez 

zastanowienia. 

Wtedy nauczyciel rzuca się na 

niego, łapie za barki i potrząsając 

pyta: 
- Gadaj kim jesteś i co zrobiłeś 

z Jasiem?

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij 

na adres redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź 

nagrodzimy. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rozwiązanie łamigłówki z ubiegłego tygodnia: 

ZDRÓW BĄDŹ KRÓLU ANIELSKI 

Nagrodę wygrał Oliwier Szklarz z Żar (bon do 

sali zabaw do odbioru w redakcji przy ul. Broni 

Pancernej 6 w Żarach).

dla dziecidla dzieci dni!

www.regionalna.pl

21 grudnia, środa
Najkrótszy dzień w roku

Rochusburg - tajemniczy pa³ac 
i jego mieszkañcy cz. III

LEGENDY ŻAGAŃSKIE

iosną 1912 r. pałac Rochusburg nabył od hrabiny von 
Schlieffen bardzo bogaty wiedeński kupiec Gustaf Pa-
alen. Zaczyna się nowy etap w dziejach tego obiektu.

 Gustaf Robert Paalen nabył pałac i należące do niego grunty 
przez pośrednika wiosną 1912 r. Z uwagi na prowadzone przez 
niego interesy wybór Żagania nie był przypadkowy. Miasto Żagań 
z dobrymi połączeniami kolejowymi pomiędzy Berlinem a Wiedniem 
pozwalało Paalenowi na częstsze przebywanie z rodziną.

Gustaf Robert Paalen (nazwisko rodowe Pollak) pochodził 
z niemiecko-żydowskiej rodziny tkaczy jedwabiu. Urodził się w 
miasteczku Bzenec na Morawach. Prowadzone przez ojca przedsię-
biorstwo handlowe szybko się rozwijało i w krótkim czasie w stolicy 
prowincji Prostějovie powstała duża siedziba fi rmy. Po pewnym 
czasie Gustaf Wolfgang Paalen zamieszkał w Baden pod Wiedniem. 
Ożenił się z aktorką Klotyldą Gunkel i wkrótce na świat przyszedł 
najstarszy jego syn Wolfgang Paalen (1905 r.)

Ze średniozamożnego kupca Gustaf Robert Paalen stał się 
zamożnym i liczącym się w środowisku przedsiębiorcą. Robił in-
teresy w wielu dziedzinach. Spekulował na giełdzie, pracował we 
wpływowej gazecie żydowskiej ?Berliner Tageblatt?, w której w 
1908 r. został sekretarzem. Zajmował się importem amerykańskich 
odkurzaczy i reklam świetlnych. Duże zyski przynosiły mu handel 
nieruchomościami oraz realizacja dostaw dla wojska. Przed    1914 
r. Gustaf Paalen był doradcą ds. gospodarki i koordynatorem han-
dlu krajowego. Oprócz spraw związanych z handlem surowcami 
i zbożem do jego obowiązków należało powoływanie krajowych 
i zagranicznych dostawców dla państwa jak również organizacja 
targów, konferencji i związanych z tym bankietów. Organizował on 
tez wyjazdy na kuracje dla dworu cesarskiego. Dzięki wielostron-
ności przedsięwzięć, przenikliwej inteligencji i kupieckiej logistyce 
posiadał Paalen, oprócz znacznego majątku, wysoko wpływową 
pozycję u cesarza Franciszka Józefa. Na cesarskim dworze pełnił 
funkcję podskarbiego nadwornego i jednocześnie był organizato-
rem (mistrzem) ceremonii dworskich. Pozycja ta pozwalała mu na 
prowadzenie w imieniu cesarza kontaktów handlowych na arenie 
międzynarodowej, głównie w relacjach niemiecko-austriackich.

Do przebudowy neogotyckiego pałacyku zaangażował Gustaf 
Paalen wybitnego wiedeńskiego architekta Ludwiga Baumanna, 

który przebudował pałac w stylu neobaroku (Reichstill). Ludwig 
Baumann był autorem projektów wielu obiektów w Wiedniu (m. 
in. ambasady USA - 1902 r., ministerstwa wojny - 1908-1910, 
przebudowy pałacu Hofburg - od 1910 r.). Już w 1913 r. rodzina 
Gustawa Paalena wprowadziła się do nowego znacznie powięk-
szonego pałacu. Wnętrza pałacu zostały ozdobione malowidłami 
ściennymi w stylu pompejańskim. Na wyposażeniu pałacu znalazły 
się cenne meble, zegary i porcelana. Na ścianach wisiały obrazy 
wybitnych malarzy. W żagańskim pałacu Rochusburg w zbiorach 
Paalena znajdowały się obrazy znanych malarzy: Lucasa Cranacha, 
Tiziana, Tinoretto, Moneta, Bossano. W parku ustawiono siedem 
włoskich barokowych posągów.

Marian Ryszard Świątek

Przyœlij do redakcji 
zdjêcie swojego 
dziecka. 
Co tydzieñ - nagroda 
niespodzianka dla 
bohatera najciekaw-
szego zdjêcia! 
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Wiktor Yurkov z ¯agania
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Wiktor wygrywa 
nagrodê niespo-
dziankê. 
Po odbiór nagro-
dy zapraszamy 
do redakcji gaze-
ty „Regionalnej” 
w ¯arach przy 
ul. Broni Pancer-
nej 6.
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Kwadrat m
agiczny

Uzupełnij pola liczbami tak, aby powstał kwadrat 

magiczny. To znaczy suma wszystkich wierszy, 

kolumn oraz dwóch dużych przekątnych musi 

taka sama. Jako rozwiązanie podaj liczby 

w dwóch żółtych polach. Liczby te tworzą datę, 

w której Albrecht Durer umieścił ten magiczny 

kwadrat na swoim miedziorycie Melancholia I. REBUS ŚWIĄTECZNY

CIASTECZKO

Łącząc kropki narysuj 

oraz pokoloruj 
ciasteczko:


