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Niedaleko Trzebiela, w 
powiecie żarskim na 
Łużycach Dolnych, 
leży potężny kamień, 

zwany w tradycji ludowej czarcim 
głazem. Rzecz miała się otóż nastę-
pująco. Przed wielu, wielu laty żył 
w Kamienicy młynarz Hynka wraz 
z żoną Barbarą, rozsądną i obrotną 
niewiastą, która radziła sobie w 
każdej sytuacji życiowej i zawsze 
stawiała na swoim.
Hynka był natomiast człowiekiem 
łatwowiernym i dobrodusznym. 
Od czasu do czasu potrafił być 
jednak bardzo uparty, co jego żonę 
niejednokrotnie przyprawiało o 
złość. Koniec końców jednak i tak 
zawsze ona miała rację.
Nie mieli syna, który mógłby 
odziedziczyć dobrze prosperujący 
młyn wraz z polem i łąką. Mieli za 
to powabną 17-letnią córkę.
W tamtych czasach czart często 
przybierał postać ludzką, gra-
sując po okolicy. On to ujrzał 
swego czasu piękną młynareczkę 
Elżunię, tak ją sobie upodobał, że 
postanowił się do niej zbliżyć. 
Nie była to jednak łatwa sprawa, 
młynarzowa Barbara bowiem nie 
spuszczała Elżuni z oczu. Diabeł 
zamienił się tedy w wędrownego 
czeladnika młynarskiego i zapytał 
o pracę w kamienickim młynie, a 
tej było akurat co niemiara: trzeba 
było naostrzyć żarna, naprawić 

stryszki i poddasza na przecho-
wywane ziarno i wykonać wiele 
innych robót. Wszystko, czego by 
się dziarski młynarczyk nie tknął, 
szło jak z płatka. Wkrótce stał się 
w młynie niezbędny.
Dziwnym wydawało się tylko, że 
od czasu przybycia nowego cze-
ladnika żyto sypało się tak dobrze, 
jak nigdy przedtem. Coraz wię-
cej gospodarzy zajeżdżało przed 
młyn, jako że się rozniosło, że 
mąka z kamienickiego młyna jest 
szczególnie biała i sypka, odkąd w 
młynie pojawił się czarny młynar-
czyk. Hugon, jak zwano nowego 
przybysza, był zawsze wesoły i 
dobrej myśli. Śmiał się, pokazu-
jąc swe błyszczące białe zęby i 
potrząsał czarnymi kędziorami, że 
aż się "skry sypały". Tak twierdziła 
przynajmniej młynarzowa Barbara, 
która przechodząc raz w ciemności 
przez strych, miała widzieć sypiące 
się iskry, tak że w odruchu przera-
żenia krzyknęła: "Ogień, pali się!" 
Dopiero głos czarnego Hugona 
uspokoił młynarzową. Od tej chwili 
jednak młynarczyk począł budzić 
w niej obawę. Postanowiła zdwoić 
swą czujność.
Nie uszło jej uwadze, że piękna 
Elżunia chętnie przebywa w 
pobliżu młynarczyka, przekoma-
rzając się z nim. Powiedziała o 
tym młynarzowi Hynce. Na co ten 
rzekł: "Nie mogę brać Elżuni za 

złe, że jej się Hugon podoba, ani 
Hugonowi, że lubi naszą Elżunię. 
Hugon zna się na robocie i jest 
zdrowym, dziarskim kawalerem. 
To że ma nieco sztywną nogę po 
wypadku w młynie, w którym 
terminował - jak powiada - nie 
stanowiłoby dla mnie przeszko-
dy, aby mieć go za zięcia." Na 
te słowa młynarzowa sarknęła 
ze złością. Tym samym tylko 
pogorszyła sytuację, tym razem 
bowiem młynarz się uparł i nic 
nie można było zrobić.
Dotychczas Hugon spożywał po-
siłki wespół z pozostałą służbą. 
Jednakże od następnej niedzieli 
miał zasiąść przy stole razem z 
młynarzami. Taka była wola Hynki 

i tak miało już zostać. Barbara 
musiała na to przystać.
Starym dobrym zwyczajem rodzina 
młynarza odmawiała modlitwę 
przed posiłkiem. Wiedział o tym 
Hugon i dlatego szukał sposobów, by 
modlitwy uniknąć. Przychodziły mu 
wtedy do głowy przeróżne wykręty. 
Najpierw czynił wszystko, aby aku-
rat w tym czasie mieć coś ważnego 
do zrobienia i przychodził do stołu 
z chwilą, gdy Elżunia kończyła już 
pacierze. Nim jeszcze rozpoczęto 
modlitwę dziękczynną po posiłku, 
rozlegał się chrobot młyna. Trzeba 
było iść zasypać ziarna, by się żarna 
nie przegrzały. 
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu 
gazety Regionalnej

ROZRYWKA DLA DZIECI

dla dzieci Do wakacji
zostało

14 czerwca, wtorek
Światowy Dzień Żonglerki
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Przyœlij do 
redakcji 
zdjêcie swojego 
dziecka. 
Co tydzieñ 
- nagroda 
niespodzianka 
dla bohatera 
najciekawszego 
zdjêcia! 

NAGRODA 
NIESPODZIANKA

młynarzami. Taka była wola Hynki gazety 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 

gazety Regionalnej

NAGRODA 

Blanka wygrywa nagrodê 
niespodziankê. Po odbiór 
nagrody zapraszamy do 
redakcji gazety „Regional-
nej” w ̄ arach przy ul. Broni 
Pancernej 6.

dddd
Mama kąpie bliźniaków i po-

tem kładzie do łóżka.

Nagle jeden zaczyna się śmiać:

- Co ci tak wesoło?

- No bo Michał był dwa razy ką-

pany, a ja wcale.

 Nauczycielka do Jasia:

- Obawiam się, że nie postawię Ci 

czwórki z matematyki Jasiu.

- Nie szkodzi proszę pani, piątka 

też może być.

Mama kąpie bliźniaków i po-

tem kładzie do łóżka.

HUMOR
Stasiu pyta Kazia:

- Kaziu... Dlaczego masz 

jedną skarpetkę zieloną a 

drugą niebieską?

- Nie wiem... A najdziwniej-

sze jest to, że mam jeszcze 

jedną taką parę...

Mama pyta Jasia:

- Jasiu, gdzie jest twoja złota 

rybka?
- W kieszeni, wziąłem ją na 

spacerek.

Mama kąpie bliźniaków i po-

HUMOR
Stasiu pyta Kazia:

- Kaziu... Dlaczego masz 
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Czarci g³az (cz. I)

LEGENDY
O ZIEMI ŻARSKIEJ

Blanka Górska z Brodów

Rozwiąż 
krzyżówkę. 
Z liter w żółtych 
polach utwórz 
hasło. 

15 czerwca, środa
Światowy Dzień Wiatru

dnidnidni

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na adres 

redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź nagrodzimy. De-

cyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: ŻNIN 

WENECJA BISKUPIN

Nagrodę wygrał Patryk Haber z Żar (bon do sali zabaw do 

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

W zielonym   

Rozwiąż Rozwiąż 

W zielonym   

W zielonym   

Krzyżówka

13 czerwca, poniedziałek
Święto Dobrych Rad

Dzisiejszym rozwiązaniem rebusu jest tytuł piosenki.Kto ją śpiewa?

1. Chce być mądrzejsze od kury; 2. Nie chce wyjść za mąż za żurawia; 3. 

W bajce Tuwima, miał być przed dziewiątą na kolacji; 4. Służą ptakom do 

latania; 5. Mała sowa; 6. Podrzuca swoje jajka innym ptakom; 7. Wybiera 

się za morze, ale wybrać się nie może; 8. Każda … swój ogonek chwali. 

PODNIEBNY REBUS

gaju

Narysuj po śladzie 

i pokoloruj obrazek.

KOLOROWANKA


