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Rozwiązanie łamigłówki

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

NAGRODA



 

HUMORHUMORHUMOR
23 grudnia, piątek
Światowy Dzień Snowboardu

Do wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostało

Stoją dwie owce na pastwisku. 

Meeeeeeeeeeeeeee- mówi jedna. 

Hau hau! Odpowiada druga. 

Na to pierwsza: Hej ty! Nie popisuj 

się, że znasz języki obce! 

Spotykają się dwa pająki. 

Jeden pyta drugiego: 

- Co robisz? 

- Gram w muszki. 

- A skąd je masz? 

- Ściągnąłem sobie z sieci.

Jak się nazywa płacz małego 

raczka? 
Wycieraczka:)

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij 

na adres redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź 

nagrodzimy. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rozwiązanie łamigłówki z ubiegłego 

tygodnia: 15, 14
Nagrodę wygrała Jolanta Kaźmierczak z Żar 

(bon do sali zabaw do odbioru w redakcji przy 

ul. Broni Pancernej 6 w Żarach).

dla dziecidla dzieci dni!

Rochusburg - tajemniczy pa³ac 
i jego mieszkañcy cz. IV

LEGENDY ŻAGAŃSKIE

ustaf  Robert Paalen miał czterech synów: Wolfganga (ur.1905 
r. w Baden), Hansa Petera (ur.1910 r.), Reinera Gustafa 

(ur.1912 r.), Michaela Josefa (ur. 1919 w Żaganiu) i córkę, o której 
niewiele wiadomo. W Żaganiu najstarszy syn Wolfgang[1] rozpoczął 
naukę w miejscowej szkole. Później (1916 r.) rodzice postanowili do 
nauki 11-letniego syna zaangażować prywatnego nauczyciela. Został 
nim były uczeń konserwatorium w Lipsku i absolwent seminarium 
nauczycielskiego w Żaganiu Georg Lubrich, który z powodu wady 
wzroku nie został powołany do służby wojskowej. On zaszczepił młodemu 
Wolfgangowi miłość do muzyki sakralnej (Lubrich grał także na organach 
w ewangelickim kościele łaski w Żaganiu). Codzienny plan zajęć wyglądał 
następująco: rano - muzyka, łacina, greka i matematyka, później również 
fi lozofi a, po południu - rysunek, zajęcia teatralne i wycieczki, wieczorem 
- czytanie - encyklopedie, dzieła etnologiczne, sztuka, wszelkiego rodzaju 
książki o tematyce indiańskiej. Czas spędzony w pałacu Rochusburg miał 
duży wpływ na późniejszą twórczość artystyczną Wolfganga. Postacie z 
przeszłości miasta: książę Wallenstein, Johannes Kepler, piwnice zamkowe, 
otaczające miasto lasy, plaga szkodników drzew, która przez jedną noc 
zniszczyła liście wszystkich drzew w parku, na całe życie utkwiły w pamięci 
młodego Wolfganga i znalazły swoje odbicie w jego późniejszej artystycznej 
twórczości. Wolfgang Paalen uważany jest za najwybitniejszego malarza 
austriackiego XX wieku. W swoich wspomnieniach uważa młodzieńczy 
okres swojego życia spędzony w Żaganiu za ,,anachroniczny, ale bardzo 
szczęśliwy".
Gustaf Robert Paalen w czasie I wojny światowej na dostawach dla armii 
austriackiej i niemieckiej dorobił się ogromnej fortuny, która pozwoliła 
mu przeznaczyć duże sumy pieniędzy na cele dobroczynne, szczególnie 
dla sierot i inwalidów wojennych. W Żaganiu założył w 1917 r. fundację 
Gustav Robert Paalen Stiftung, na którą przekazał 50 000 marek w złocie 
(ok. 467 000 euro).
Późniejsze polityczne wydarzenia spowodowały, że życie w Żaganiu stało 
się trudne i niebezpieczne. Powracający z frontu żołnierze szukający 
schronienia, rewolucyjne niepokoje, brak opału spowodowały podjęcie 
decyzji o wyjeździe. Na pewien czas W. Paalen przekazał Czerwonemu 
Krzyżowi dolne pomieszczenia pałacu na noclegi dla potrzebujących 
i urządził kuchnię. Znalazł też właściciela dóbr rycerskich w Löbau 
(Saksonia) Guido Feustela, który w czasie jego nieobecności zgodził 
się zarządzać majątkiem Rochusburg. Okna w pałacu zabito deskami 
w obawie przed splądrowaniem. Mimo że w okresie od 1919 do 1924 r. 
cała rodzina zamieszkała w Rzymie, a Wolfgang po 1924 r. mieszkał w 
Berlinie i Paryżu, to po czteroletniej nieobecności do czasu przymusowego 
zawłaszczenia majątku przez nazistów pałac był ważnym miejscem życia 
rodzinnego, szczególnie podczas ferii zimowych. Najpóźniej w 1935 r. a 
prawdopodobnie trochę wcześniej, lokalne władze nazistowskie zmusiły 

Paalena do sprzedaży majątku Rochusburg. Majątek został sprzedany 
znacznie poniżej swojej wartości holenderskiemu fabrykantowi bawełny 
N.G. van Heek. Czy była to podstawiona osoba, trudno to dzisiaj 
stwierdzić? Rochusburg do 1937 r. należał do innych prywatnych 
właścicieli, a później stał się siedzibą nazistowskich związków zawodowych 
(Arbeitsfront) i Służby Pracy Rzeszy (R.A.D. - Reichsarbeitsdienst). W 
okresie wojny w pałacu ulokowano Urząd Budowlany Niemieckich Sił 
Powietrznych (Luftwaffebauamt). Krótko po zajęciu miasta przez Armię 
Czerwoną, dnia 1 marca 1945 r. ulokował się w pałacu sztab i dowództwo 
1 Frontu Ukraińskiego na czele z marszałkiem Iwanem Koniewem. 
Tutaj sztab przygotowywał operację berlińską, którą rozpoczęto 16 
kwietnia. Pałac jeszcze przez parę lat służył ofi cerom radzieckim jako 
siedziba różnych wojskowych instytucji, aby po jego opuszczeniu przez 
nich popaść w kompletną ruinę. Po rozebraniu pałacu (parter został 
zachowany) ulokowano w nim Spółdzielnię Ogrodniczo - Pszczelarską. 
Później opuszczony obiekt sprzedano prywatnemu właścicielowi. 
Obecnie zdewastowany obiekt z otaczającym go zaśmieconym parkiem 
dają świadectwo bezradności naszego państwa wobec niszczenia miejsc 
związanych z historią dziedzictwa kulturowego. 

Marian Ryszard Świątek

Przyœlij do redakcji 
zdjêcie swojego 
dziecka. 
Co tydzieñ - nagroda 
niespodzianka dla 
bohatera najciekaw-
szego zdjêcia! 
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twórczości. Wolfgang Paalen uważany jest za najwybitniejszego malarza 
austriackiego XX wieku. W swoich wspomnieniach uważa młodzieńczy 
okres swojego życia spędzony w Żaganiu za ,,anachroniczny, ale bardzo 

Gustaf Robert Paalen w czasie I wojny światowej na dostawach dla armii 
austriackiej i niemieckiej dorobił się ogromnej fortuny, która pozwoliła 
mu przeznaczyć duże sumy pieniędzy na cele dobroczynne, szczególnie 
dla sierot i inwalidów wojennych. W Żaganiu założył w 1917 r. fundację 
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się trudne i niebezpieczne. Powracający z frontu żołnierze szukający 
schronienia, rewolucyjne niepokoje, brak opału spowodowały podjęcie 
decyzji o wyjeździe. Na pewien czas W. Paalen przekazał Czerwonemu 
Krzyżowi dolne pomieszczenia pałacu na noclegi dla potrzebujących 
i urządził kuchnię. Znalazł też właściciela dóbr rycerskich w Löbau 
(Saksonia) Guido Feustela, który w czasie jego nieobecności zgodził 
się zarządzać majątkiem Rochusburg. Okna w pałacu zabito deskami 
w obawie przed splądrowaniem. Mimo że w okresie od 1919 do 1924 r. 
cała rodzina zamieszkała w Rzymie, a Wolfgang po 1924 r. mieszkał w 
Berlinie i Paryżu, to po czteroletniej nieobecności do czasu przymusowego 
zawłaszczenia majątku przez nazistów pałac był ważnym miejscem życia 
rodzinnego, szczególnie podczas ferii zimowych. Najpóźniej w 1935 r. a 
prawdopodobnie trochę wcześniej, lokalne władze nazistowskie zmusiły 
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Natalia Niewêg³owska z ¯ar

NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Natalia 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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24 grudnia, sobota
Wigilia

Krzyżowka

Najkrótsza droga?

Ile wynosi najkrótsza droga z A do B?

REBUS BOŻONARODZENIOWY

CIASTECZKO

Narysuj i pokoloruj 

choinkę

Kto jest autorem książki?

26 grudnia, poniedziałek
Boże Narodzenie

25 grudnia, niedziela
Boże Narodzenie


