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    Wracam do Bolka I Świd-
nickiego, ten dobry książę zwany 
też Gloriosus i Bellicosus (Pełen 
Chwały i Waleczny) zatrzymał się 
na wieczność w krzeszowskim ko-
ściele (1301), a po nim jego wnuk 
Bolko II- Parvus (Mały). A skoro i 
tak się rozgadałem ponad przyzwo-
itość bajkopisarzy dopowiem, że 
piastowska linia książąt świdnicko- 
jaworskich w pogmatwanej historii 
rozbicia dzielnicowego i mimo 
przemożnej ekspansji praw miej-
skich i zwyczajów zachodnich- za-
pisała się, rzekłbym patriotycznie. 
Począwszy od 1289 roku, kiedy to 
hołd Wacławowi II złożył Kazi-
mierz bytomski, przez 1327 rok, 
gdy przed Janem Luksemburskim 
uczynili to książęta- niemodliński, 
raciborski, cieszyński, kozielski, 
oświęcimski, wrocławski, opolski, 
do 1328, kiedy przyszła kolej na 
książąt: ścinawskiego, oleśnickie-
go, żagańskiego, legnicko-brze-
skiego, prawie cały Śląsk przeszedł 
w lenno czeskie. Wyjątek stanowił 
książę Przemko głogowski, który 
jak mówił: „wolałby opuścić swo-
je księstwa na jednym koniu, niż 
być poddanym innego monarchy” 
oraz książę świdnicko- jaworski 
Bolko II. 
 Dopiero jednak na mocy 
układu o przeżycie (1353), między 
Bolkiem II a Karolem IV mężem 
spadkobierczyni Piastów, bratani-
cy bezdzietnego Bolka II- Anny i 

w chwili śmierci w 1392 wdowy 
po Bolku- niezwykle religijnej 
księżnej (wyposażyła nad miarę 
klasztory)- Agnieszki- Agnes von 
Österreich- najpotężniejsze pań-
stwo tego regionu traci polityczną 
tożsamość. Po czasach austriackich 
nadejdzie epoka pruska.
 Stało się to za przyczyną 
pewnej zdrady rdzennej Polski, jak-
że przykra była potem propaganda 
po wojenna mówiąca o stłamszeniu 
słowiańszczyzny przez element 
niemiecki, skoro Polska w tamtym 
czasie po prostu opuściła Ślązaków. 
Kazimierz Wielki zrzeka się ze 
względów politycznych praw do 
Świdnicy i Jawora na rzecz cesarza 
Karola IV: „z miłości szczerej do 
niezwyciężonego monarchy i brata 
naszego najmilszego”.
 Korzystając z licencji 
autora legendy a też przecież Ślą-
zaka, przygadam Habsburgom. 
Trzeba przyznać, że jest to stara 
rodzina, ale przecie podejrzana z 
powodu złośliwego gadania o ich 
herbie. Leopold Habsburg rywa-
lizował z Ryszardem Lwie Serce 
na wyprawie krzyżowej w Ziemi 
Świętej.
 Ryszard zapalczywy ni 
to Francuz a też nie całkiem An-
glik, choć tytularnie król Anglii, 
nie cierpiał oszczędzających się w 
walce i przykrych w towarzystwie 
Niemców. Po którymś z bezsku-
tecznych szturmów na Jeruzalem 
dla odbicia Grobu Świętego sponie-

wierał (podeptał!) oriflamę- rodową 
chorągiew habsburskiego hufca za 
ich opieszałość w walce.
 Habsburgowie chwalą 
się właśnie herbem zdobytym w 
obronie Grobu, tak ponoć niewierni 
posiekli Leopolda, iż jego rycerska 
biała kieca (szata z godłem ubierana 
na zbroję kolczą) stała się od jego 
szlachetnej krwi purpurowa, a tylko 
pod pasem zachowała czystość. 
Stąd herb Habsburgów- poziomy, 
biały pas na czerwonym polu.
 Ryszardowa wersja 
jest taka, że Leopold, jako opilec 
polewał się czerwonym winem, 
ciągle plamiąc szaty, a do walki 

się nie spieszył. Nie wiadomo 
komu wierzyć, boć to przecie czasy 
mityczne, ale choć Ryszard był 
nieokreślonej orientacji seksualnej 
i narodowej, to bohatersko stawał 
zawsze, za to cenił go sułtan Sałak 
Ed Din (Saladyn) i tylko z nim 
paktował, więc skłaniałbym się do 
jego wersji. 

Stanisław Antosz
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu 
gazety Regionalnej.

Wakacje!!!
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Przyślij do 
redakcji  
zdjęcie swojego 
dziecka. 
Co tydzień 
- nagroda 
niespodzianka 
dla bohatera 
najciekawszego 
zdjęcia! 

NAGRODA 
NIESPODZIANKA

KĄCIK FOTO
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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

# #

Wiktoria wygrywa na-
grodę niespodziankę. Po 
odbiór nagrody zapraszamy 
do redakcji gazety „Regio-
nalnej” w Żarach przy ul. 
Broni Pancernej 6.

 Biegnie zmęczony Jaś 

do higienistki: 

- Proszę Pani pies mnie 

ugryzł! 
- Och Jasiu pokaż gdzie. 

- Tam na rogu koło szkoły!

HUMOR

Pani na lekcji zapytała Kazia: 

- Kaziu, odmień przez przypadki 

"kot". 
- Mianownik - kot, 

dopełniacz - kota, 

wołacz - kici kici.

Pies Promnitza cz. III

Wiktoria Radzik z Żar

znad m
orza

Krzyżówka

Rozwiąż rebus. 

REBUS WAKACYJNY

dla dzieci

LEGENDY
O ZIEMI ŻARSKIEJ

Rozwiąż krzyżówkę. Litery z żółtych pól utworzą 

hasło – tytuł wesołej, wakacyjnej piosenki. 

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na adres 

redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź nagrodzimy. De-

cyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: 

DROGA POD REGLAMI

Nagrodę wygrał Krystian Lachowski z Marszowa (bon do sali za-

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

Pionowo:
1. Inaczej bursztyn.

2. Na plaży zasłania od wiatru.

3. Małe, przezroczyste, trzeba uważać 

by ich nie nadepnąć na morskiej plaży.

4. Dmuchana łódka do pływania przy 

brzegu.
5. Rozkładane krzesełko do opalania 

się na plaży

Przychodzi Kuba do domu i mówi do mamy: 

- Mamo, mamo! Mam dwie wiadomości: jedną dobrą i jedną złą. 

- To poproszę dobrą - mówi mama. 

- Dostałem piątkę z matmy! 

- No a ta zła? 

- Tylko żartowałem!

zostało 33 dni

Poziomo:
1. Przerwa między dwiema wy-

dmami, także Lisi …, dzielnica 

Jastrzębiej Góry.
2. Gdy gorąco, parzy w bose nogi.

3. Pulsuje światłem dla statków z 

morskiego brzegu. 
4. Mały i duży, dobrze widoczny 

bezchmurną nocą.
5. W upalny dzień leje się z nieba.

6. Bałtycki ssak, lubi kręcić piłką 

na nosie.
7. Do smarowania przeciw promie-

niom słońca.

Narysuj po śladzie 

i pokoloruj obrazek.

KOLOROWANKA

30 lipca, sobota
Międzynarodowy dzień przyjaźni
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