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Niedaleko od Żar rozciąga 
się obszar Wysoczyzny 
Żarskiej. Trzy równole-
głe przebiegające pasma 

wzgórz i głębokie wąwozy poprzeci-
nane strumykami leśnymi zdobi gę-
sty, wspaniały las bukowo-sosnowy.
Na położonym najbliżej miasta wzgó-
rzu, które zwane było wzgórzem zam-
kowym rycerzy - rabusiów, rycerz 
Kuno, noszący przydomek Dziki, 
wybudował sobie przed wiekami - w 
miejscu gdzie wzgórze stromo opada 
do Doliny Śmierci i błękitnej przepa-
ści - murowane zamczysko.
Bagna żabich stawków w miejscu 
schodzenia się dolin stanowiły z tej 
strony ochronę przed wszelką napa-
ścią. Dodatkowym zabezpieczeniem 
był podwójny zwał z głazów narzu-
towych zwieńczony palisadą oraz 
szeroka fosa przebiegającą między 
murami. Dojście do przedzamcza 
stanowiła ukryta, wijąca się od stro-
ny Doliny Śmierci ścieżka. Znali ją 
tylko wtajemniczeni.
Gród Kunona był łatwiej dostępnym 
od strony zachodniej, gdzie porośnię-
ty gęstymi zaroślami i krzakami teren 
lekko opadał ku dolinie. Wewnątrz 
murów warownych stały dwie okaza-
łe budowle: zamek główny z wieżą, 
lochami i głęboką studnią, sięgającą 
aż do dna wody gruntowej oraz niski, 
położony głębiej w dolinie, okrągły 
budynek mieszkalny dla kasztelanki 
i jej służebnic, zwany babińcem.
Podczas gdy Kuno zasadzał się ze 
swą zgrają rozbójników przy drogach 
i traktach na żarskich, żagańskich 
i lubskich kupców - łupiąc ich z 

towarów, zakuwając sługi i panów w 
kajdany, by potem żądać za nich wyso-
kiego okupu - żona Dzikiego Kunona, 
Urszula, wiodła pobożny żywot.
Nie potrafi ła jednakże powstrzymać 
swego małżonka od jego nikczem-
nych praktyk. Bywało, że bardzo źle 
ją traktował, gdy ośmieliła się mu 
sprzeciwić. Czasami nachodziła ją 
myśl ucieczki z zamku. Było to jednak 
niemożliwe, albowiem pilnie jej strze-
żono. Pozostawała tylko nadzieja, że 
uda się jej z biegiem czasu poskromić 
dziki charakter męża.
Bywały także dni i tygodnie, kiedy 
dziki Kuno był dla niej miły i niejed-
no czynił po jej woli. Zdarzało się to 
jednakże rzadko i w końcu zawsze 
jego dziki charakter brał górę nad 
ludzkimi odruchami.
Najgorsze sceny miały miejsce, gdy 
w gościnę zjeżdżali rycerze rabusie z 
Przewozu, Nowogrodu i Trzebiela. 
Pijatyka trwała wtedy zawsze do 
późna w noc, a nim nastał świt, wy-
ruszano na zbójecką wyprawę.
Urszula upadłszy na kolana, zała-
mywała wtedy ręce z rozpaczy. Gdy 
po takiej wyprawie rycerz powracał, 
trzeba było przyrządzać maści lecz-
nicze na rany i gotować strawę dla 
pozostałych kompanów. Urszula 
próbowała wtedy uśmierzać ból także 
i pojmanym. Najczęściej jednak było 
to niemożliwe, ponieważ nieboracy 
wtrącani byli do głębokich lochów 
zamkowych, do których nie miał 
dostępu nikt, prócz straży.
Dawniej dziki rycerz nie był tak złym 
i bezbożnym człowiekiem, inaczej 
Urszula nie wyszłaby za niego za mąż.

Jak dziś miała w pamięci dzień, w 
którym Kuno się odmienił.
Późnym wieczorem zajechał wtedy 
do zamku pewien przybysz. Rycerz 
wraz z obcym zamknęli się w kom-
nacie, ponieważ ten utrzymywał, 
że potrafi wytwarzać złoto. Kuno 
- który jak wielu innych ludzi chciał 
się szybko wzbogacić - wpadł w 
jego sidła. Nie zmiarkował nawet, że 
obcy nieco powłóczył jedną nogą, a 
włosy opadały mu głęboko na czoło. 
Dlatego też nie rozpoznał diabła - co 
więcej, zawarł z nim pakt.
Wymieszali swą krew i wypili ją. Od 
tej chwili czart miał nad nim władzę. 
Kuno zdobył potem bogactwa, gra-
biąc mieszczan i chłopów.
Urszula nie miała pojęcia, że jej mąż 
zaprzedał się diabłu. Inaczej dawno 
już umarłaby ze zgryzoty.
I znów Kuno po raz któryś z kolei 

skradł żaranom na ich oczach bydło 
z pastwiska, wtrącił do lochów 
bogatych handlarzy suknem z Lub-
ska oraz dwóch pobożnych braci z 
żagańskiego klasztoru, którzy uda-
wali się akurat z bogatymi darami dla 
opactwa cysterskiego do Neuzelle. 
Jako że zamek był niewielki, czwórka 
więźniów - handlarze suknem i mnisi 
- siedziała w stłoczonym głębokim 
ciasnym lochu bez światła, tylko o 
chlebie i wodzie, mając za towarzy-
stwo jaszczurki i drobne węże. Uża-
lali się nad swoim losem i rozważali 
możliwość ucieczki z więzienia.
Dwa razy dziennie schodził do 
nich dozorca więzienia pytając, czy 
skłonni są podpisać oświadczenie, 
po okazaniu którego można by od 
lubszczan ściągnąć okup.
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu 
gazety Regionalnej.

ROZRYWKA DLA DZIECI

dla dzieci Do wakacji
zostało

Do Dnia Dziecka zostało

22 maja, niedziela
Dzień Pac-Mana
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Przyœlij do 
redakcji 
zdjêcie swojego 
dziecka. 
Co tydzieñ 
- nagroda 
niespodzianka 
dla bohatera 
najciekawszego 
zdjêcia! 

NAGRODA 
NIESPODZIANKA

I znów Kuno po raz któryś z kolei gazety Regionalnej.

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

NAGRODA 
NIESPODZIANKA
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Rozwiązanie krzyżówki:

Bon na nieograniczony 
czas zabawy dla dziecka do 

Sali Zabaw FUNK PARK w 

Żarach ul. Jagiellońska 30.

NAGRODA



 

NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

gazety Regionalnej.

NAGRODA 

Oluœ wygrywa nagrodê 
niespodziankê. Po odbiór 
nagrody zapraszamy do 
redakcji gazety "Regional-
nej" w ̄ arach przy ul. Broni 
Pancernej 6.
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Małgosia i Jaś spostrzegają na 

spacerze w parku całującą się parę.

- Dlaczego oni to robią? - pyta 

Małgosia.
- Nie wiesz? On jej chce ukraść gumę 

do żucia! 

Nauczyciel na lekcji polskiego pyta się 

Stasia:
- Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się ką-

piesz, on się kąpie...

- Sobota wieczór, panie pro-

fesorze.

Małgosia i Jaś spostrzegają na 

spacerze w parku całującą się parę.

HUMOR
Nauczycielka się pyta dzieci, jakie 

zwierzęta mają w domu. Uczniowie 

kolejno odpowiadają:

- Ja mam psa...

- Ja kota...

- U nas są rybki w akwarium...

Wreszcie zgłasza się Kazio:

- A my mamy kurczaka w 

zamrażarce... 

- Kaziu, dlaczego wnosisz to 

wiadro z wodą do sypialni?

- Bo tata prosił, żeby go o pią-

tej po cichu obudzić... 

HUMOR
Nauczycielka się pyta dzieci, jakie 

zwierzęta mają w domu. Uczniowie 

kolejno odpowiadają:
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Zbójnicki zamek (cz. I)

LEGENDY
O ZIEMI ŻARSKIEJ

Aleksander Miko³ajczyk z I³owej.

Rozwiąż 
krzyżówkę. 
Z liter w żół-
tych polach 
utwórz hasło. 

23 maja, poniedziałek
Światowy Dzień Żółwia

Narysuj po śladzie 

i pokoloruj obrazek.

KOLOROWANKA 111111
dnidnidni

24 maja, wtorek
Europejski Dzień Parków 
Wodnych

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na adres 

redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź nagrodzimy. De-

cyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: CO ŁĄCZY 

KALETNIKA I KUŚNIERZA.

Nagrodę wygrała Karolina Kawa z Jasienia (bon do sali zabaw 

do odbioru w redakcji przy ul. Broni Pancernej 6 w Żarach).

Poziomo:
1. Budynek w któ-

rym znajduje się 2. 

pionowo.
2. Narzędzie którym 

rolnik orze pole.
3. Daje mleko.
4. Rozdziela pola 

dwóch gospodarzy.

Pionowo:
1. Pionowo 3. ułożone 
w pęk i związane.
2. Ścięta trawa.
3. Pszenica, żyto albo 
owies.
4. Siedzą na niej kury.

„Za m
iastem”

„Za m
iastem”

„Za m
iastem”

Krzyżówka

Czy wiesz skąd pochodzi to zawołanie?

REBUS SIELSKI

21 maja, sobota
Światowy Dzień Kosmosu

23 maja, poniedziałek23 maja, poniedziałek


