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Ledwie zakładnicy odjechali 
bezpiecznie, na zamek nade-
szła wieść o przygotowaniach 

do jakowejś wyprawy wojennej. Cel i 
charakter zatajono przed jej uczestni-
kami. Zbrojenie się mieszczan było 
okryte ścisłą tajemnicą. Trzeciego dnia, 
od samego rana, z trzech stron zbliżały 
się w kierunku murów zamczyska 
liczne zastępy uzbrojonych wojów.
Strażnik na wieży bacznie obserwował 
teren. Odpowiednio wcześnie zaczęto 
czynić za murami przygotowania do 
stanowczej obrony. Usypywano wiel-
kie stosy kamieni, przygotowywano 
strzały i włócznie, zapasów żywności 
starczało w warowni na wiele dni. 
Kuno szalał ze złości, że tak szybko 
uwolnił lubskich kupców. Obawiał się, 
że teraz oni posłużą jako przewodnicy 
przez leśne bezdroża. O tym, że zastępy 
zbrojnych prowadził dobrze znający 
drogę przewodnik, nie miał szalony 
rycerz-rozbójnik oczywiście pojęcia.
W Zielonym Lesie nastawał świt. W 
"Dolinie Śmierci" stanęły obozem 
hufce żarskie, w "Głębokiej Przepaści" 
i na najwyższym wzniesieniu Wzgórz 
Żarskich stanęli lubszczanie, a żagań-
scy klasztorni knechci, wzmocnieni 
hufcami mieszczan i chłopów z Ża-
gania obsadzili żabie stawki. Jeden z 
ich oddziałów, wiedziony przez brata 
Benedykta, pomaszerował w kierunku 
zachodnim gniazda rycerzy-rabusiów, 
w miejsce najsłabszej części grodu, 
omijając po drodze zastępy z Lubska.
Kuno nie czekał na rozpoczęcie oblę-
żenia, zaatakował sam. Potężny grad 
kamieni i strzał spadł na lubskie od-
działy, zanim te zdążyły podciągnąć 
tarany do skruszenia murów.
Żaranie musieli przebrnąć przez roz-
ległe bagna, by dotrzeć do warowni.
Mimo wrzucenia do mokradeł wielu 
wiązek chrustu i kamieni, nie mogli 

zbudować mocnej grobli, by od pół-
nocy sprowadzić pod twierdzę swój 
wojenny rynsztunek. Wszystko grzę-
zło w głębokim bagnistym gruncie, a 
śmierć zbierała wśród żaran i lubszczan 
straszliwe żniwo.
Tylko żaganianom sprzyjał los. Od 
strony wschodniej mur posiadał kilka 
wyłomów i to właśnie od tej strony 
zamierzano zaatakować zamek. Słońce 
stało już wysoko na niebie, a jeszcze 
żadnemu z nacierających nie udało się 
wtargnąć do zamku. Kuno zagrzewał 
tymczasem swych ludzi do stawiania 
zaciętego oporu.
Niejeden z nich już padł. Wreszcie zro-
zumiał, że będzie musiał ugiąć się pod 
naporem atakujących. Postanowił więc 
przedrzeć się wraz z zapadnięciem ciem-
ności w kierunku zachodnim i uciec.
Do tego czasu trzeba było stawiać opór 
wrogom. Wtedy to spadł na drewnia-
ny dach zamkowy pierwszy pocisk 
zapalający. Płomień buchnął w górę. 
Nadaremno próbowano opanować 
pożar. Płomień rozprzestrzeniał się, a 
przed zachodnim wejściem do zamku 
rozgorzała zacięta walka. Żaganianie 
prowadzeni przez mnicha rozprawili 
się z przednimi strażami, a następnie, 
przedarłszy się przez gęstwinę, naparli 
gwałtownie na obrońców bramy. Po 
drabinach próbowali wedrzeć się na 
mury, gdy tymczasem inni próbowali 
zdobyć bramę. Bitwa osiągnęła swój 
kulminacyjny punkt. Na znak mnicha 
ponownie ruszył ze wszystkich stron 
atak na zamek.
Tylko żaranie nie dotarli jeszcze tak bli-
sko grodu, by móc rozpocząć szturm. 
Dostrzegł to Kuno, miał nadzieję, 
że właśnie ucieczka w tym kierunku 
przyniesie mu ratunek. Myślał przy 
tym o tajnym przejściu i małej furcie 
wypadowej, która doń prowadziła. Gdy 
akurat chciał wydać rozkaz, by wyco-

fywać się tą drogą, pierwsi wdarli się 
przez tajemną furtę napastnicy. Rycerz 
zrozumiał, że wszystko stracone. Teraz 
mógł go tylko uratować karkołomny 
skok przez palisadę.
Wypowiadając straszliwe przekleń-
stwa, spiął ostrogami konia do niebez-
piecznego skoku. Żaranie widzieli to i 
oczekiwali nań w dole doliny, by ostrza-
mi mieczy udaremnić mu ucieczkę.
Ale cóż to? Huk, jakby się ziemia roz-
stępowała, płomień wielkości budynku 
buchnął z bagien, a w nim zniknął 
rycerz Kuno. Nastała cisza. Grodzianie 
w osłupieniu przyglądali się skokowi 
swego pana. Unieśli ręce w geście 
obrony i bezsilnie opuścili broń. Żaran 
także ogarnęło przerażenie, ale szybko 
nabrali odwagi, albowiem trzeba było 
pojmać zuchwałego rozbójnika.
Szukali i szukali, ale po rumaku i 
jeźdźcu nie pozostał żaden ślad. Tylko 
przepastna dziura pozostała w miej-
scu, gdzie płomień buchnął z ziemi i 
pochłonął rycerza. Dziura ta szybko 
wypełniała się gęstą czerwoną mazią 
o przykrym zapachu.

Wspólnymi siłami przywalono otwór 
głazem, żeby zamknąć wejście do 
piekieł. Wszyscy byli zgodni co do 
tego, że diabeł tą drogą zabrał swego 
kompana do piekła.
Pozostała załoga poddała się napastni-
kom, a sam zamek rycerzy-rabusiów 
spalono doszczętnie. Kasztelanka 
Urszula oddała się w ręce sług klasztor-
nych z Żagania. Na jej życzenie wstąpie-
nia do zakonu sióstr urszulanek chętnie 
przystano. Następnego dnia pogrzebano 
poległych lubszczan. Trzysta ciał znala-
zło miejsce wiecznego spoczynku pod 
jednym ze wzgórz. Na mogile ustawio-
no wielki głaz ku pamięci poległych. 
Do dziś dnia przypomina on bohaterską 
śmierć mieszkańców Lubska.
Najmniej strat ponieśli żaganianie. Oni 
oraz żaranie zabrali swych poległych 
ze sobą, by pochować ich na miejskich 
cmentarzach. Zwycięstwo było drogo 
okupione.
Od tej pory jednak żadne niebezpie-
czeństwo nie zagrażało już nikomu 
ze strony zuchwałej zgrai łotrowskiej 
z Zielonego Lasu.
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Przyœlij do 
redakcji 
zdjêcie swojego 
dziecka. 
Co tydzieñ 
- nagroda 
niespodzianka 
dla bohatera 
najciekawszego 
zdjêcia! 

NAGRODA 
NIESPODZIANKA

o przykrym zapachu. z Zielonego Lasu.

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

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

- Jasiu, jak się czujesz w szkole?

- Jak na komisariacie: ciągle mnie 

wypytują, a ja o niczym nie wiem. 

Do apteki wpada chłopiec i zdenerwowa-

ny pyta:
- Czy ma pani jakieś środki przeciwbó-

lowe?
- A co cię boli chłopcze?

- Jeszcze nic, ale tata właśnie

 ogląda moje świadectwo.  

Co to znaczy jak ktoś znajdzie 4 podkowy?

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

Mama pyta synka:

- Jasiu, jak się czujesz w szkole?

- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o 

niczym nie wiem. 

Do apteki wpada chłopiec i zdenerwowany pyta:

- Czy ma pani jakieś środki przeciwbólowe?

- A co cię boli chłopcze?

- Jeszcze nic, ale tata właśnie ogląda moje świadec-

two. 

Jasiu dlaczego masz w zeszycie te same błędy co 

twój kolega z ławki?

- Bo mamy tego samego nauczyciela od j. polskie-

go... 
Mama pyta synka:

- Jasiu, jak się czujesz w szkole?

HUMOR
Jasiu dlaczego masz w zeszycie te 

same błędy co twój kolega z ławki?

- Bo mamy tego samego 

nauczyciela od j. polskiego... 

Jasio patrzy zafascynowany, jak jego 

mama kładzie maseczkę na twarz.

- Po co to robisz, mamusiu? - pyta.

- Bo chcę być piękna.

Po pewnym czasie mama zaczyna 

zmywać maseczkę.

- Co się stało? - pyta Jasio. 

 - Poddałaś się?!

HUMOR
Jasiu dlaczego masz w zeszycie te 

same błędy co twój kolega z ławki?
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HUMOR

dni!

Martynka Kowalska z Boruszyna

8 czerwca, środa
Światowy Dzień 
Oceanów

9 czerwca, czwartek
Dzień Przyjaciela

dnidnidni

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na 

adres redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź nagro-

dzimy. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: 

MOJA MAMA. 

Nagrodę wygrał Wojtek Lewandowski 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 ciuchcią

z ciuchcią

z ciuchcią

Krzyżówka

3 czerwca, piątek
Dzień Dobrej Oceny

Narysuj po śladzie 

i pokoloruj obrazek.

KOLOROWANKA

Rozwiąż rebus.

REBUS KOLEJOWY

Wykreśl z każdego jedną lub dwie nazwy koja-

rzące się z koleją. Pozostałe litery utworzą hasło 

– trasę jednej z najsłynniejszych polskich kolei 

wąskotorowych.

Zbójnicki zamek (cz. III)

LEGENDY
O ZIEMI ŻARSKIEJ


