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NAGRODA

Bon na nieograniczony
czas zabawy dla dziecka do
Sali Zabaw FUNK PARK w
Żarach ul. Jagiellońska 30.

LEGENDY
O ZIEMI ŻARSKIEJ

Pies Promnitza cz. IV
Z

azdrosny o sławę i wściekły za ujmę na swojej chorągwi
Leopold zemścił się strasznie,
otóż wcześniej wycofał się z
oblężenia Jerozolimy i zaczaił się
na wygłodzonego, wracającego
później w przebraniu pielgrzyma
z kilkoma faworytami Ryszarda
Lwa i to akurat wlokącego się
przez Austrię.
Ryszarda zgubił apetyt.
Zamiast pomykać do swoich ziem
we Francji, zamówił w karczmie
pod Wiedniem barana z rożna w
geście wielkopańskim, a potem
nie miał czym płacić, zrobiła
się awantura, w której go rozpoznano, na to przybył czujny
Austriak i uwięził Ryszarda na
prawie rok w wieży. Żądał za
niego niebotycznego okupu
od jego młodszego brata Jana
zwanego bez Ziemi, który- jak
wiedzą wszystkie dzieci- ścigał
w tym czasie Robin Hooda i jego
regent nie tęsknił za powrotem
prawdziwego króla. Cóż, nie
o tym miałem opowiadać, ale
trzeba skończyć, co się zaczęło!
W końcu Ryszard jakoś
uciekł, niedługo potem, przy

zdobywaniu we Francji zamku
jednego ze swoich zbuntowanych
wasali, został ugodzony w kark
strzałą wypuszczoną z blanków
przez młodzika, w chwili kiedy
osobiście rąbał ogromnym toporem bronę bramną,
Rana choć wyglądała niewinnie,
okazała się śmiertelna. Ryszard
zapisał się w historii jeszcze
tym, że choć był królem Anglii,
niewiele w niej przebywał. Wiele
lat temu napisałem do szuflady
opowiadanie o strzale pacholęcia,
która zabiła Lwie Serce.
Rozpisałem się o Leopoldzie Habsburgu za przyczyną
księżnej Agnieszki i dlatego, że
charakter Niemców odciskał się
na Śląsku przez następne stulecia. Jeszcze i to w nawiązaniu do
czasu wypraw krzyżowych dopowiem, że najpóźniej założony
zakon rycerski pod wezwaniem
Najświętszej Marii Panny (Krzyżacy) nie zapisał się chwalebnie
w Ziemi Świętej i po kilku awanturach (nie szanowali ich Rycerze
Templum, Szpitalnicy od św.
Jana, ani muzułmanie) przenieśli
się do Węgier i Polski. Tu, mając
poparcie cesarzy niemiecko- wa-

tykańskich, dokazywali wedle
swoich upodobań. Dziś ich pogrobowcy prowadzą w Austrii
szpital i są kulturalnymi samarytanami, lecz nie lubię ich godła, a
przecież moja opowieść herbowa
i tu musi się zatrzymać. Jest to
czarny krzyż na polu białym,
stał się on później pierwowzorem
Krzyża Żelaznego i niemieckiego
imperializmu. Jakże piękne są
przy tym czerwone, rozwidlone
krzyże templariuszy, joannitówrycerzy maltańskich czy zakonów
Nela Trawczyńska z

hiszpańskich Calatrava i San
Yago przypominające rzeczywiście przelaną krew Obrońców
Wiary. Na szczęście na Śląsku
pod władzą Bolków kilku niemiłych zakonników wyrzuconych
z Ziemi Świętej i z Węgier nie
mogło wczepić swoich macek
w tę ziemię już zastawioną kościołami i klasztorami zakonów
cywilnych.
Stanisław Antosz
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu
gazety Regionalnej.
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Nela wygrywa nagrodę
niespodziankę. Po odbiór
nagrody zapraszamy do
redakcji gazety „Regionalnej” w Żarach przy ul. Broni
Pancernej 6.
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Przyślij do
redakcji
zdjęcie swojego
dziecka.
Co tydzień
- nagroda
niespodzianka
dla bohatera
najciekawszego
zdjęcia!

