
piątek
27 maja 2016 ROZRYWKA DLA DZIECIROZRYWKA DLA DZIECI

Jak do tej pory kupcy się opierali. 
Teraz jednak postanowili zażądać, 
aby jeden z mnichów pojechał 
konno z pismem jako posłaniec, 

pod nadzorem pachołków Kunona do 
Lubska i Żagania. Dozorca więzienia 
przekazał hersztowi to żądanie.
Być może Kuno miał akurat dobry dzień 
albo też bardzo potrzebował pieniędzy, 
w każdym razie przystał na to.
Jeden z mnichów wyszedł z lochu po 
sznurowanej drabinie i pod dyktando 
rycerza napisał list do rajców miejskich 
Lubska i do żagańskiego klasztoru.
Podpisał się po łacinie, dodając w tym 
samym języku następujące słowa: 
"Zbrojcie się przeciwko Kunonowi! 
Jeśli będzie was spora gromada, to 
zdobędziecie jego zamek". Kuno, który 
nie potrafi ł ani czytać, ani pisać, kazał 
sprowadzić swego pisarza, aby mu od-
czytał sporządzone pismo. Jako, że ten 
także nie znał łaciny, uznał słowa pod 
podpisem za jakąś pobożną formułkę, 
co też mnich swym podstępem chciał 
osiągnąć. Posłańcy mieli wyruszyć 
nocą. Mnichowi przewiązano oczy i 
skrępowano ręce na krzyż, tak że mógł 
utrzymać cugle, ale nie mógł ich unieść. 
Rękawy habitu były jednak tak szerokie, 
że mimo wszystko udało mu się skry-
cie uwolnić jedną rękę z więzów i od 
wewnętrznej strony przesunąć ją przez 
rękaw tak, aby na tyle zsunąć opaskę z 
oczu, by dokładnie widzieć otoczenie.
Księżyc świecił jasno. Kiedy mijali 
zewnętrzne straże, mnich znów miał 
ręce w pętach. Dopiero gdy wyjechali 
na wolną przestrzeń, zdjęto mu opaskę 
i pęta, biorąc go między siebie.
Droga wiodła najpierw do Lubska.
Rajcy miejscy wręczyli pieniądze 
pachołkom Kunona bez wahania. 

Następnie udano się do Żagania, aby 
zażądać tego samego od klasztoru.
Trzeba było tutaj być ostrożniejszym, 
dlatego obrano okrężną drogę, żeby jesz-
cze przed wieczorem stanąć popasem 
w Nowogrodzie i przenocować u kom-
panów rycerza. Na polu, obok którego 
przejeżdżali, pracowały dwie kobiety. 
Gdy ujrzały zakonnika, podbiegły do 
niego, by poprosić o błogosławieństwo. 
Mnich poradził pachołkom, aby na to 
przystali, tym samym unikną niepotrzeb-
nego rozgłosu. Ci odstąpili od niego, 
aby mógł spełnić swą postługę. Mnich 
dał jednej z kobiet swój modlitewnik, 
zalecając jej pilne korzystanie z niego 
i prosząc o przekazanie miejscowemu 
duchownemu pozdrowień, gdyż jest 
on jego przyjacielem. Kobieta pokornie 
ucałowała dłoń zakonnika, skrywając 
modlitewnik za gorset.
Pachołkowie zaczęli ponaglać.
Ruszyli zatem kłusem i dotarli w spoko-
ju do Nowogrodu, gdzie zostali gościnne 
przyjęci przez kamratów Kunona.
Nazajutrz wyruszono w drogę do Żaga-
nia. Tam sprawy nie potoczyły się tak 
gładko.Opat żagański wahał się. Rzekł, 
że nie ma tylu pieniędzy na okup, 
ile żąda rycerz Kuno za uwolnienie 
mnichów.Pachołkowie mieli nakazane, 
aby przywieźć mnicha z powrotem, 
jeśli nie otrzymają zapłaty. A gdyby 
bracia zakonni chcieli siłą zatrzymać 
swego konfratra, wtedy dziki rycerz 
miał spalić klasztor.
Tymi słowy zagrozili opatowi. Ten 
dokładnie wiedział, że Kuno słowa 
dotrzyma, dlatego polecił, aby brat 
Benedykt - takie było imię zakonne mni-
cha - był gotów na powrót do więzienia. 
Mnich Benedykt miał otóż w klasztorze 
rodzonego brata, który był do niego łu-

dząco podobny. To nasunęło mu na myśl 
pewien plan. Jako, że akurat rozległ się 
dzwon wzywający na mszę, poprosił pa-
chołków o możliwość udania się na nią. 
Zgodzili się i poszli wraz z nim kościoła. 
Tu mnich przyklęknął obok swego brata, 
sprawiając wrażenie zagłębionego w 
modlitwie. Jednakże słowa Benedykta, 
wypowiadane po łacinie, objawiały jego 
bratu plan, według którego ten miałby 
powrócić zamiast niego do więzienia. 
Brat zgodził się. Po mszy pachołkowie 
pospiesznie udali się w drogę powrotną.
Mnich zdawał się być przygnębiony 
i nie odpowiadał na ich pytania, za to 
modlił się całą drogę. Pozostawili go 
więc w spokoju. Pod wieczór powrócili 
na zamek rycerzy-rabusiów.
Kobiety, z którymi brat Benedykt 
rozmawiał pod Nowogrodem, uczyniły 
tak, jak im przykazał i wieczorem udały 
się do swego księdza.
Przekazały mu modlitewnik. Duchowny 
otworzył go i ze zdziwieniem przeczytał 
na wewnętrznej stronie okładki: "Drogi 

bracie, przekaż jak najszybciej do Żar 
wiadomość, aby szykowały się razem z 
Lubskimi i Żaganiem na wyprawę prze-
ciwko rycerzowi Kuno. Nie zwlekaj!"
Ksiądz czym prędzej udał się do Żar, 
a tam do ratusza.
Burmistrz zwołał rajców miejskich 
natychmiast po otrzymaniu wiado-
mości, przekazując im słowa mnicha. 
Wysłano tedy posłańców do Lubska 
i Żagania z wezwaniem do wspólnej 
wyprawy przeciw rabusiom. Posłańcy 
wrócili z wieścią, że i te miasta skłonne 
są złamać Kunona i zniszczyć gniazdo 
rycerzy-rabusiów. Zaczęto się od razu 
zbroić, tak by za trzy dni wszystko było 
gotowe do wyprawy.
Przygotowano także oddział zbroj-
nych dla obrony przed rozbójnikami 
z Nowogrodu.
Dziki Kuno musiał po otrzymaniu oku-
pu wypuścić dwóch kupców z Lubska 
na wolność. Uczynił to niezbyt chętnie.
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu gazety 
Regionalnej.

ROZRYWKA DLA DZIECI

dla dzieci Do wakacji
zostało

Do Dnia Dziecka zostało

31 maja, wtorek
Dzień Bociana Białego
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Przyœlij do 
redakcji 
zdjêcie swojego 
dziecka. 
Co tydzieñ 
- nagroda 
niespodzianka 
dla bohatera 
najciekawszego 
zdjêcia! 

NAGRODA 
NIESPODZIANKA

na wewnętrznej stronie okładki: "Drogi Regionalnej.

Przyœlij do 
redakcji 
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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miejscowość
Rozwiązanie krzyżówki:

Bon na nieograniczony 
czas zabawy dla dziecka do 

Sali Zabaw FUNK PARK w 

Żarach ul. Jagiellońska 30.

NAGRODA



 

NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

Regionalnej.

NAGRODA 

Ksawery wygrywa na-
grodê niespodziankê. Po 
odbiór nagrody zapraszamy 
do redakcji gazety „Regio-
nalnej” w ¯arach przy ul. 
Broni Pancernej 6.
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Pani pyta dzieci:

- Powiedzcie mi dzieci jakieś zwie-

rzątko na A. Jasio wstaje i mówi:

- A może to karp???

- Nie Jasiu, siadaj. No dobrze po-

wiedzcie mi teraz zwierzątko na B.

Jasio na to: - Być może to karp???

- Jasiu za drzwi!!!

Jasio wychodzi.

- Powiedzcie mi teraz zwierzątko na C.

Nagle drzwi się otwierają i Jasio 

mówi:
- Czyżby to był karp??? 

- Mamo, ile jest w tubce pasty do zębów ?

Nie mam pojęcia, synku.

- A ja wiem! Od telewizora do kanapy!

Pani pyta dzieci:

- Powiedzcie mi dzieci jakieś zwierzątko na A.

Jasio wstaje i mówi:

- A może to karp???

- Nie Jasiu, siadaj. No dobrze powiedzcie mi teraz 

zwierzątko na B.

Jasio na to:

- Być może to karp???

- Jasiu za drzwi!!!

Jasio wychodzi.

- Powiedzcie mi teraz zwierzątko na C.

Nagle drzwi się otwierają i Jasio mówi:

- Czyżby to był karp??? 

Co to znaczy jak ktoś znajdzie 4 podkowy?

- To znaczy, że gdzieś w pobliżu koń lata boso.

Mama pyta się Jasia:

- Jasiu, jaki przedmiot w szkole najbardziej lubisz?

- Dzwonek, mamo. 

Pani pyta dzieci:

- Powiedzcie mi dzieci jakieś zwie-

HUMOR
Mama pyta się Jasia:

- Jasiu, jaki przedmiot w 

szkole najbardziej lubisz?

- Dzwonek, mamo. 

- Mamo, ile jest w tubce 

pasty do zębów ?

Nie mam pojęcia, synku.

- A ja wiem! Od telewizo-

ra do kanapy!
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Zbójnicki zamek (cz. II)

LEGENDY
O ZIEMI ŻARSKIEJ

Ksawery Harendarz z Brzeźnicy

Rozwiąż 
krzyżówkę. 
Z liter w żółtych 
polach utwórz 
hasło. 

1 czerwca, środa
Międzynarodowy 
Dzień Dziecka
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Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na adres 

redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź nagrodzimy. De-

cyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: ŻNIWA

Nagrodę wygrał Adam Demków z Żar (bon do sali zabaw 

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

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na 
adres redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź 
nagrodzimy. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: 
ŻNIWA

Nagrodę wygrał Adam Demków z Żar (bon do 
sali zabaw do odbioru w redakcji przy ul. Broni 
Pancernej 6 w Żarach).

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

z okazji 

Dnia M
amy

Rozwiąż Rozwiąż 

z okazji 

z okazji 

Krzyżówka

30 maja, poniedziałek
Światowy Dzień Soku

Narysuj po śladzie 

i pokoloruj obrazek.

KOLOROWANKA

Rozwiąż rebus.

REBUS RODZINNY

1. Mama maluje nią swoje usta; 2. Świeci codziennie dla każdej mamy; 

3. Miesiąc w którym jest Dzień Mamy; 4. Rysunki, które dzieci tworzą 

z okazji Dnia Mamy; 5. Chciałbyś by zawsze gościł  na twarzy mamy; 

6. Wręczane między innymi w Dzień Matki oraz Dzień Kobiet; 7. Trzymasz 

tam zdjęcia ze swoją Rodziną; 8. Wspólne wyjście z mamą i tatą do parku.


