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Trwało to jakiś czas. 
Młynarzowa już dawno 
zauważyła, że Hugon 
rozmyślnie unika mo-

dlitwy. Od pozostałej służby do-
wiedziała się, że w niedzielę także 
nie chodzi na mszę. Nie zabrakło 
go natomiast nigdy na potańców-
kach, zabawach dożynkowych 
czy w bijatykach. Jeśli sam w 
nich nie uczestniczył, to tym bar-
dziej podżegał awanturników, nie 
szczędząc uszczypliwych uwag.
Zbliżały się osiemnaste urodziny 
pięknej córki. Wbrew wszelkim 
staraniom młynarzowej Hugon 
i Elżunia byli już po słowie. 
Wkrótce miało odbyć się wesele. 
Takie było ich wspólne życzenie. 
Jednakże nie w kościele, tak jak 
tego chciała Elżunia. Hugon 
poprosił młynarzy o jej rękę. 
Hynka nie miał nic przeciwko 
temu, tym bardziej niechetna 
była jednak Barbara. Odpytała 
Hugona z całego katechizmu, ale 
nie uzyskała żadnej odpowiedzi. 
Zaczęła wtedy go besztać i ob-
rzucać wszelkimi wyzwiskami, 
jakie zna tylko ludzki język. 
Hugon sądził, że młynarzowa go 
przejrzała, dlatego czmychnął 
z młyna, odwrócił się jednak 
jeszcze za drzwiami i krzyknął: 
"Czekajcie, jeszcze dziś o mnie 
usłyszycie!" i zniknął w lesie. 
Młynarz począł biadać, Elżunia 

płakała rzęsistymi łzami. Tylko 
młynarzowa zacisnąwszy zęby, 
zabrała się do pracy. W tym dniu 
nikt nie był w stanie przeciwstawić 
się jej woli.
Wczesnym wieczorem posła-
ła wszystkich domowników do 
łóżka. Młyn nie pracował, gdyż 
młynarz zmęczony a Hugon, który 
zazwyczaj szczególnie chętnie 
pracował w nocy, wziął nogi za 
pas. Owinięta szczelnie czarną 
chustą Barbara przemykała się wo-
kół swego obejścia. Była pewna, 
że bies będzie chciał porwać jej 
śliczną córkę. I miała rację. Otóż 
około północy ujrzała czarną po-
stać zgiętą pod wielkim ciężarem, 
która zbliżała się po cichu do mły-
na. Rozpoznała w niej Hugona. 
Po co mu ten ciężar? - pomyślała. 
Czyżby chciał ich wszystkich za-
bić? Trzeba było szybko działać. 
Zaczęła zatem naśladować pianie 
koguta, jako że wiedziała, że zły 
nie cierpi tego krzyku. Hugon za-
wsze obrzucał kamieniami koguta 
z młyna, gdy ten zaczynał piać.
Ledwie młynarzowa po trzykroć 
zapiała, już obudziły się wszyst-
kie koguty w sąsiedztwie, piejąc 
na potęgę. Gdy tylko pierwszy 
zapiał, Hugon z przerażeniem 
opuścił olbrzymi ciężar, zatykając 
sobie uszy. Z chwilą gdy koguty 
zaprzestały piania, zegar na wieży 
kościelnej w pobliskim Trzebielu 

wybijał godzinę pierwszą. Roz-
błysnął płomień, po nim rozległ 
się huk i po Hugonie ślad zaginął. 
Tylko przeraźliwy swąd siarki 
rozszedł się po okolicy.
Młynarza i pozostałych domowni-
ków wyrwał ze snu potężny huk. 
Hynka krzyknął na żonę, zapalił 
światło, a widząc, że łóżko Barbary 
jest puste, ubrał się pospiesznie. 
Stojąc w drzwiach, wzniósł latarnię 
ku górze. Wkrótce nadeszła Barbara 
i pociągnęła go za sobą w miejsce, 
gdzie Hugon zrzucił ciężar, którym 

chciał roztrzaskać młyn. Był to głaz 
ważący wiele cetnarów. Odbite było 
na nim końskie kopyto, symbol 
diabła. Był taki ciężki, że żadna 
ludzka siła nie była go w stanie 
udźwignąć. Przeto leży w tym 
miejscu do dziś dnia.
Piękna Elżunia wyszła później 
szczęśliwie za mąż za jasnowło-
sego Frycka. Zawdzięczała to 
wszystko swej rozsądnej i prze-
zornej matce, młynarzowej Barba-
rze. Młynarz Hynka od tej chwili 
już nie obstawał przy swoim.
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Przyœlij do 
redakcji 
zdjêcie swojego 
dziecka. 
Co tydzieñ 
- nagroda 
niespodzianka 
dla bohatera 
najciekawszego 
zdjêcia! 

NAGRODA 
NIESPODZIANKA
Przyœlij do 
redakcji 
zdjêcie swojego 
dziecka. 
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



 

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

Kaziu spóźnił się 15 minut 

do szkoły. Wchodząc do 

klasy, słyszy głos nauczy-

cielki:
- Jasiu, dlaczego się 

       spóźniłeś?

- Szedłem do szkoły i nagle    

   mnie zaatakowali złodzieje.

- Zrobili ci coś? - pyta zaniepo-

kojona nauczycielka.

- Nie, tylko ukradli mi zeszyt 

z praca domową... 

Kaziu spóźnił się 15 minut 

do szkoły. Wchodząc do 

HUMOR
Pani pyta Olę:

- Odrobiłaś pracę domową?

- Tak, nawet przeczytałam całą lekturę 

i nauczyłam się do sprawdzianu!

Pani osłupiała krzyczy:

- Olu, Ty chyba żartujesz!

- Tak, ale to pani zaczęła. 

- Królowie nie zdejmują kapeluszy 

przed nikim - mówi nauczycielka.

- Nieprawda! - krzyczy Jasiu.

- To powiedz nam, Jasiu, przed 

kim niby zdejmują?

- Przed fryzjerem. 

HUMOR
Pani pyta Olę:

- Odrobiłaś pracę domową?

- Tak, nawet przeczytałam całą lekturę 
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HUMOR

dni!

Czarci g³az (cz. II)

Emilka Kostek z ¯ar

dnidnidni

22 czerwca, środa
Dzień Kultury Fizycznej
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Samochody

19 czerwca, niedziela
Dzień Kota Garfi elda

Czy znasz postać będąca rozwiązaniem rebusu?

REBUS O KSIĄŻCE

Narysuj po śladzie 

i pokoloruj obrazek.

KOLOROWANKA

21 czerwca, wtorek
Światowy Dzień Żyrafy

ROZRYWKA DLA DZIECI

dla dzieci

LEGENDY
O ZIEMI ŻARSKIEJ

Wykreśl z każdego wiersza marki polskich 

pojazdów. Pozostałe litery czytane również 

wierszami utworzą hasło. Zapamiętaj je!

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na adres 

redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź nagrodzimy. De-

cyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: JASKÓŁKI

Nagrodę wygrała Lena Ogrodnik z Łęknicy (bon do sali zabaw 

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


