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Mieszkał w Żarach 
mistrz tkacki Stefan. 
Tkaniny sprzedawał 

na miejskim targu. Miał też dużo 
zamówień od kupców z dalekich 
krajów. Żył spokojnie z żoną i 
dwiema córkami. Pewnego luto-
wego poranka na rynku pojawił 
się herold. Obwieścił, że Jaśnie 
Oświecony Pan Hieronim von 
Biberstein ogłasza konkurs na 
najpiękniejszą tkaninę do wystro-
ju kaplicy zamkowej. W szranki 
stanęli miejscowi tkacze. Próbka 
materii, z którą Stefan zgłosił się 
w wyznaczonym dniu na zamek, 
była wyjątkowo piękna. Wszyscy 
zgodnie orzekli, że zamówienie 
należy się właśnie jemu.
W warsztacie zawrzało. Czelad-
nicy dwoili się i troili. Cieszyli 
się ze zwycięstwa chlebodawcy. 
Skarcił co prawda, gdy było 
trzeba, ale nie wywyższał się i 
traktował ich jak synów. W do-
brodusznym sercu Stefana znaj-
dowało swoje miejsce każde, 
nawet najmniejsze stworzenie. 
Psy, koty i gołębie, nawet my-
szy i pająki traktował z wielkim 
szacunkiem. Córki żartowały, 

że zamiast czeladników powi-
nien zatrudnić właśnie pająki, 
tyle ich było w warsztacie.
Tkanina miała być gotowa do 
Wielkiej Nocy. Pracę zakoń-
czono przed terminem. Bele 
materiału złożono w składziku na 
tyłach warsztatu. W zamieszaniu 
zapomniano o wygaszeniu ognia 
w palenisku. Wystarczyła iskra i 
składzik stanął w płomieniach. 
Cała mozolna praca poszła na 
marne. Z tkanin pozostał po-
piół. Stefan załamany patrzył 
na pogorzelisko. Miał wszak 
nazajutrz odwieźć materiał na 
zamek. Zrozpaczony udał się na 
spoczynek. Długo leżał w łożu, 
biadając nad nieszczęściem. 
Gdy usnął, przyśniło mu się, że 
gromadka pająków przędzie nici 
i tka przepiękną tkaninę. Tak 
delikatnej i lśniącej, a jednocze-
śnie mocnej jeszcze Stefan nie 
widział. Obudził się i wyskoczył 
z łoża. Na skrzyni leżały cztery 
bele materiału, dokładnie takiego 
jak we śnie. Przetarł oczy, lecz 
obraz nie znikał. Zaskoczenie 
spotęgował cichy głosik przy 
uchu mówiący mu, że to na-

groda za dobre serce. Odwrócił 
się zdumiony. Z powały zwisał 
na cienkiej niteczce niewielki 
pajączek. Czarodziejski materiał 
trafi ł na zamek, a pan na Żarach 
nie pożałował grosza. 
Wizerunek pająka na Studni 
Tkaczy do dziś przypomina tę 
opowieść. 
Gdy 11 kwietnia 1944 roku 
amerykańskie samoloty zbom-

bardowały żarską starówkę, 
studnia przetrwała, choć oko-
liczne domy legły w gruzach. 
Jeszcze kilka lat po wojnie na 
pomniku znajdował się brązowy 
posąg tkacza. Którejś nocy znikł. 
Staraniem władz miejskich z 
2006 roku przywrócono studni 
dawne piękno.
Z mroków przeszłości legendę 
przywołała Magdalena Tomaszek.
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Przyœlij do 
redakcji 
zdjêcie swojego 
dziecka. 
Co tydzieñ 
- nagroda 
niespodzianka 
dla bohatera 
najciekawszego 
zdjêcia! 

NAGRODA 
NIESPODZIANKA

amerykańskie samoloty zbom- przywołała Magdalena Tomaszek.

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



 

NAGRODA NAGRODA NAGRODA NAGRODA 

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

Pani każe dzieciom narysować 

jakieś zwierzę. Jasio oddaje pustą 

kartkę. Pani, trochę zdziwiona, 

pyta:
- Co to jest?

- Osioł i łąka.

- A gdzie ta łąka?

- Osioł ją zjadł.
- A gdzie osioł?

- Najadł się i poszedł. 

HUMOR

Pani w szkole pyta Kazia:

- Powiedz mi kto to był: Mickie-

wicz, Słowacki i Norwid?

- Nie wiem. A czy pani wie kto to 

był: Zyga, Chudy i Kazek?

- Nie wiem - odpowiada 

nauczycielka.

- To co mnie pani swoją 

bandą straszy? 

HUMOR
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HUMOR

Jak paj¹ki
tkaczowi pomog³y

Hania Ska³ka ze Szprotawy

30 czerwca, czwartek
Dzień Asteroid

Poziomo:
1. Turniej na którym grają najlepsze 

drużyny.
2. Gospodarz piłkarskich Euro 2016.

3. Ustawiany przy rzucie wolnym.

4. Skierowanie piłki do zawodnika 

z własnej drużyny.

piłk
arska

piłk
arska

piłk
arska

Krzyżówka

24 czerwca, piątek
Dzień Przytulania

Rozwiąż rebus. Pamiętaj by się nigdy nie poddawać!

REBUS O WALCE

Narysuj po śladzie 

i pokoloruj obrazek.

KOLOROWANKA

25 czerwca, sobota
Światowy Dzień Smerfa

ROZRYWKA DLA DZIECI

dla dzieci

LEGENDY
O ZIEMI ŻARSKIEJ

Rozwiąż krzyżówkę. 

Litery z żółtych pól utworzą hasło. 

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na adres 

redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź nagrodzimy. De-

cyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: 

PRZED WEJŚCIEM NA PASY ROZEJRZYJ SIĘ

Nagrodę wygrał Filip Kawa z Lubska (bon do sali zabaw do 

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

Poziomo:

piłk
arska

O ZIEMI ŻARSKIEJO ZIEMI ŻARSKIEJ

Rozwiąż krzyżówkę. Rozwiąż krzyżówkę. Rozwiąż krzyżówkę. 

Litery z żółtych pól utworzą hasło. 
Litery z żółtych pól utworzą hasło. 

Pionowo:
1. Rozgrywki klubowe.

2. Piłka poza boiskiem.

3. Piłka w siatce.

4. Decyduje o taktyce.

5. Dwa słupki, poprzeczka oraz siatka.

6. Nieprzepisowy atak na przeciwnika.

7. Obrona, pomoc i …

     Tata próbuje zmobilizować Kasię do nauki.

- Kasiu, jak dostaniesz piątkę to dam ci 10 złotych.

Następnego dnia, w szkole, Kasia podchodzi do nauczycielki i szepcze:

- Proszę pani, chce pani łatwo zarobić pięć złotych? 
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Dzień Asteroid


