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ak więc żarski szczeniak, 
jak pies pilnujący skrzyni 
pełnej dukatów w baśni 
„Krzesiwo”, dopomógł 
w zgromadzeniu jednego 

z największych majątków Europy, 
bo na przykład kresowa magnateria 
polska miała więcej ziemi, ale przecie 
dzikiej i nie dającej dochodu, zaś 
hiszpańscy i portugalscy grandowie 
mieli często kamienne zamki, ale bez 
szyb w oknach.
 Podaję skrótowo spis tego 
majątku już w XX wieku, jako cie-
kawostkę, o której wie nie każdy: te 
dobra to fideikomisy (rodzaj wielkich 
ordynacji) śląski, liczące około sto 
tysięcy hektarów lasów i zagospo-
darowanych ziem z niezliczonymi 
folwarkami własnymi i dzierżawio-
nymi, ponad pięćdziesiąt tkalni i 
kilka fabryk sukna , kamieniołomy, 
cegielnie, cementownie, gorzelnie, 
browary Tychy i Mieszczański oraz 
mniejsze (na przykład Górski Zdrój w 
Bożej Górze). A też fabryki benzolu, 
amoniaku, dwanaście dużych kopalń 
węgla oraz koksownie. Uzdrowisko 
Charlottenbrunn (Szczawno Zdrój), 
zamki: Książ- największy po Mal-
borku i Wawelu, Pszczyna, Wał-
brzych (rozbudowany niepomiernie 
zamek Czettritza), cudowny pałac 
myśliwski w dzisiejszych Kobiór- 
Promnicach koło Tych, … a też 
zamki Albrechtburg w Saksonii i 
rezydencję na Riwierze, pałac w 
Berlinie i pomniejsze. 
 Hochbergowie stali się 
ulubioną rodziną królów pruskich 
i cesarza Rzeszy. Po tytule Fürst 
otrzymali w 1905 roku przydomek 

Herzog, nic dziwnego, robili bowiem 
wiele, żeby się przypodobać i gościć 
monarchów.
 Już w roku 1800 urządzili 
turniej rycerski w stylu modnego 
wówczas gotyku, a to dla uświado-
mienia pobytu w Książu króla pru-
skiego Fryderyka Wilhelma i królo-
wej Luizy, piękności tamtych czasów. 
Jedno wtedy nie wyszło po ich myśli. 
Zwycięzcami zostali bowiem rycerze 
z rodowodem śląskim,  a to: Czettritz 
z Czarnego Boru, Tschirschky z Do-
manic i rycerz Temsky z Radoniowa.
 Potem na Śląsku, w przed-
dzień I wojny światowej, urządzono 
demonstrację militarnej potęgi cesar-
stwa- wielkie manewry, pisze się, że 
Herzog Pless jako majeur á la suite, 
czyli oficer przyboczny asystował 
Wilhelmowi II na własnym koniu (to 
jeszcze jeden archaizm- stary przy-
wilej), ale zamku Książ na kwaterę 
główną nie oddał, podejrzewa się, że 
nie chciała tego uczynić jego angiel-
ska żona – Księżna Daisy of Pless, 
choć przyjaciółka cesarza!
 Doszedłem tutaj do ostat-
niego rozwidlenia moich opowieści 
i choć przedtem dawałem wyraz 
antypatii wobec Hochbergów, teraz 
muszę nieco złagodnieć, chcąc pisać 
o księżnej.
 Otóż Hans Heinrich 
XV- Hochberg-Pless ożenił się ze 
średniozamożną hrabianką angielską 
Marią Teresą Oliwią Cornwallis-West 
(1873†1944)- córką pana na Castle 
Rutkin i Newlands Manor, Fana de 
la Warr i Marii z domu FitzPatrick. 
Ciekawostką jest spokrewnienie tej 
rodziny z Winstonem Churchillem.

 Nazywano ją w Europie 
piękną księżną Daisy, Stokrotką. 
Miała całkiem niepruski charakter 
i wyjątkową  urodę, co zdarzało się 
rzadko u dziewcząt z tej sfery.
 Tak Daaisy pisze w swo-
ich pamiętnikach rozżalona z powodu 
nieudanego małżeństwa, o mężu 
koniunkturaliście: „Mój mąż cierpiał 
na manię budowania. Lubił wyrzucać 
pieniądze i okazywać szeroki gest 
[…] (ale nie dla swoich pracowni-
ków). Gdy rząd zamierzał obdarzyć 
go berłem Polski (niefortunny pomysł 
z 1916 roku utworzenia małego Kró-
lestwa Polskiego- uzależnionego od 
Niemiec- przypis mój), serdecznie 
śmiałam się z tego. Mówi wprawdzie 

po polsku, wszyscy moi synowie zna-
ją ten język, chciał nawet przejść na 
katolicyzm”. I jeszcze takie wyjątki 
pamiętnikarskie:
 „Nie znosiłam służby w 
srebrnych liberiach na zamku Książ, 
urzędników w uniformach, 30-oso-
bowej obsługi przy stole, 40 lokai 
do stałej dyspozycji, zwłaszcza tych 
trzech wypudrowanych pełniących 
służbę dniem i nocą pod moimi 
drzwiami […] dwory pruskie są tępe, 
teatralne i zazdrosne”.

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

NAGRODA 
NIESPODZIANKA

#kupon
imię i nazwisko
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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

# #

Lekcja polskiego. Pani pyta:

- Kaziu, kiedy używamy 
dużych liter?

- Wtedy, kiedy mamy słaby 
wzrok.

HUMOR

Pies Promnitza cz. X

Grzyby

Wykreślanka

Rozwiąż rebus.
REBUS O GRZYBACH

dla dzieci

Wypełniony kupon z rozwiąza-

niem prześlij na adres redakcji. Pierw-

szą poprawną odpowiedź nagrodzimy.  

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego ty-

godnia: 
TEGO CO MASZ W GŁOWIE NIKT CI NIE 
ZABIERZE
Nagrodę wygrała Ewa Zdon z Jasienia  (bon do 

sali zabaw do odbioru w redakcji przy ul. Broni 

Pancernej 6 w Żarach).

16 września, sobota
Dzień Maszynisty

18 września, niedziela
Międzynarodowy Dzień Geologa

19 września, poniedziałek
Dzień Emotikona

20 września, wtorek
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

22 września, czwartek
Światowy Dzień Nosorożca

2.

Wykreśl z każdego wiersza ukryte nazwy grzybów. 

Pozostałe litery czytane również wierszami utworzą roz-

wiązanie – początek wiersza. Kto jest jego autorem?

Łącząc kropki narysuj oraz pokoloruj latającą osę.
KOLOROWANKA

LEGENDY
O ZIEMI ŻARSKIEJ

Na lekcji geografii nauczyciel pyta Michała:

- Gdzie leży Kuba?

Na to Michał:

- Kuba leży w domu, ma grypę.

Natan Chabiniak z Żagania
Natan wygrywa 
nagrodę nie-
spodziankę. Po 
odbiór nagrody 
zapraszamy do 
redakcj i  gaze-
ty „Regionalnej” 
w Żarach przy ul. 
Broni Pancernej 6.

Stanisław Antosz
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu 

Gazety Regionalnej

KĄCIK FOTO

Do wakacji zostało
dni!

T

- Przeczytałeś trylogię

  Sienkiewicza?

- To trzeba było przeczytać?

- Tak, na dzisiaj.


