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szystkie wiadomości, o 
księciu Janie I z Żagania, 
które dochowały się do 
naszych czasów mówią 

zgodnie, że był to człowiek ponury 
i okrutny przed jego strasznym nie-
pohamowanym gniewem drżeli nie 
tylko słudzy, ale i najbliższa rodzina. 
Nie oszczędzał nawet zwierząt, które 
dręczył jakby z upodobaniem. Gdy 
wpadł w gniew, miał zwyczaj siadać 
na konia i gnać na złamanie karku 
po polach i bezdrożach, smagając 
wierzchowca bez ustanku i orząc 
jego boki ostrogami. Często zdarzało 
się, że po powrocie księcia z takiej 
"przejażdżki" pełen życia rumak 
padał martwy.
Pewnego razu, gdy zamęczył w ten 
sposób jednego z najpiękniejszych 
swoich wierzchowców, żona księcia 
nie mogąc znieść męki niewinnego 
stworzenia, ze łzami w oczach 
prosiła go, by zaniechał na przy-
szłość tak okrutnego postępowania. 
Zdumiał się książę, że ktoś jeszcze 
śmie zwracać mu uwagę, a potem 
płomień wściekłości zapalił się w 
jego oczach.
- Litujesz się - wrzasnął - no to poczuj 
sama, jak to smakuje! - I jednym 
ciosem obaliwszy księżnę na zie-
mię, zaczął ją smagać batem i orać 
jej ciało ostrogami! Tego samego
jeszcze dnia wypędził ją też z 

domu, bo jej dobroć i łzy od dawna 
już budziły jego niechęć.
W jakiś czas potem pobożny i 
mądry opat klasztoru augustianów 
w Żaganiu odważył się zwrócić 
księciu uwagę na niewłaściwość 
jego postępowania. Książę Jan 
pohamował swój gniew. Nie było w 
owych czasach rzeczą bezpieczną 
nawet dla księcia toczyć spór z do-
stojnikiem kościelnym. Rzekł, więc 
tylko drwiąco:
- Klecho!, czy widzisz tę wieżę 
kościelną? Uwierzę, iż w twoim 
gadaniu jest jakaś słuszność, jeżeli 
ona się przewróci!
Traf chciał, że istotnie w niedługi 
czas potem, dnia 12 lutego 1439 
roku wieża kościelna bez żadnej 
widocznej przyczyny zawaliła się. 
Nikt nie poniósł przy tym żadnej 
szkody, a nawet strażnik znajdujący 
się na szczycie wieży złamał tylko 
nogę. Zdarzenie to wywarło na 
księciu duże wrażenie. Przeraził 
się, a zabobonny lęk przyprawił go 
o ciężką chorobę, która zakończyła 
się śmiercią. Ale w czasie choroby 
zmienił postępowanie i starał się 
być znośniejszy dla otoczenia i wy-
nagrodzić przynajmniej częściowo 
krzywdy, które ludziom wyrządził. 
Ostatnią jego wolą było, aby za 
pokutę pogrzebano go pod progiem 
kościoła, iżby wszyscy wchodzący 

i wychodzący musieli deptać po 
jego grobie.
Dawny Żagań leżał na miejscu dzi-
siejszego Starego Żagania, ale osada 
ta została zniszczona w roku 1140. 
Dopiero w 1170 r. książę głogowski 
Konrad założył od nowa Żagań. 
Prawa miejskie otrzymał Żagań w 
roku 1284. W tym też roku książę 
Przemko przeniósł tu z Nowogrodu 
Bobrzańskiego klasztor augustia-
nów, oddając mu istniejący już stary 

kościół. Jan I zmarł w 1439 r., a więc 
za jego życia wznoszono (XIV w.) 
lub też skończono budowę stojącego 
do dziś kościoła parafi alnego.
Jest też możliwe, więc, że w trakcie 
budowy świątyni zdarzył się jakiś 
wypadek, na którym oparto powyż-
sze podanie.

Zebrał i przetłumaczył z j. niemiec-
kiego na j. polski 

Marian Ryszard Świątek

Wakacje!!!
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Przyœlij do redakcji 
zdjêcie swojego 
dziecka. 
Co tydzieñ - nagroda 
niespodzianka dla 
bohatera najciekaw-
szego zdjêcia! 

NAGRODA 
NIESPODZIANKA
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Rozwiązanie krzyżówki:

Bon na nieograniczony 
czas zabawy dla dziecka do 

Sali Zabaw FUNK PARK w 

Żarach ul. Jagiellońska 30.

NAGRODA
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o pieczywie

o pieczywie
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Krzyżówka

dla dzieci

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na adres 

redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź nagrodzimy. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: 

JAN MATEJKO.
Nagrodę wygrał Michał Kluwak z Jasienia (bon do sali 

zabaw do odbioru w redakcji przy ul. Broni Pancernej 6 

w Żarach).

14 października, piątek
Dzień Nauczyciela

Rozwiąż krzyżówkę.
Litery w żółtych po-
lach utworzą hasło. 

Łącząc kropki narysuj

oraz pokoloruj chleb.

KOLOROWANKA

Kaziu pyta:

- Mamo, dla kogo kroisz taki wielki kawałek tortu?

- Dla ciebie, synku.

- Taki mały?

- Klecho!, czy widzisz tę wieżę 
kościelną? Uwierzę, iż w twoim 
gadaniu jest jakaś słuszność, jeżeli 

Traf chciał, że istotnie w niedługi 
czas potem, dnia 12 lutego 1439 
roku wieża kościelna bez żadnej 
widocznej przyczyny zawaliła się. 
Nikt nie poniósł przy tym żadnej 
szkody, a nawet strażnik znajdujący 
się na szczycie wieży złamał tylko 
nogę. Zdarzenie to wywarło na 
księciu duże wrażenie. Przeraził 
się, a zabobonny lęk przyprawił go 
o ciężką chorobę, która zakończyła 
się śmiercią. Ale w czasie choroby 
zmienił postępowanie i starał się 
być znośniejszy dla otoczenia i wy-
nagrodzić przynajmniej częściowo 
krzywdy, które ludziom wyrządził. 
Ostatnią jego wolą było, aby za 
pokutę pogrzebano go pod progiem 
kościoła, iżby wszyscy wchodzący 
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Przyœlij do redakcji Przyœlij do redakcji 
zdjêcie swojego zdjêcie swojego 
dziecka. dziecka. 
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niespodzianka dla niespodzianka dla 
bohatera najciekaw-bohatera najciekaw-
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NAGRODA 
NIESPODZIANKA

Helenka Dradrach z ¯ar
Helenka wy-
grywa nagrodê 
niespodziankê. 
Po odbiór nagro-
dy zapraszamy 
do redakcji gaze-
ty „Regionalnej” 
w ¯arach przy ul. 
Broni Pancernej 6.

KĄCIK FOTO

Do wakacji zostało
dni!

Do wakacji zostałoDo wakacji zostało
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15 października, sobota
Światowy Dzień Mycia Rąk

20 października, czwartek
Międzynarodowy Dzień 
Szefa Kuchni

16 października, niedziela
Światowy Dzień Chleba

LEGENDY
ŻAGAŃSKIE

Czy znasz 
zabawę, która jest 

rozwiązaniem 
rebusu? 

REBUS 

O WYPIEKACH

Jasiu przychodzi ze szkoły 

i chwali się ojcu:

- Tato, dzisiaj na kartkówce nie 

popełniłem żadnego błędu 

ortografi cznego, ani gramatycznego.

- Wspaniale synu, a jaki był temat?

            - Tabliczka mnożenia.

Siedzą dwie myszy w archiwum 

fi lmów: 
- Co jesz? 
- Potop. 
- Dobre? 
- Książka była lepsza.

O wie¿y w ¯aganiu
zgodnie, że był to człowiek ponury zgodnie, że był to człowiek ponury 
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Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na adres 

Rozwiąż krzyżówkę.Rozwiąż krzyżówkę.
Litery w żółtych po-Litery w żółtych po-
lach utworzą hasło. lach utworzą hasło. 

KOLOROWANKA
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O wie¿y w ¯aganiuO wie¿y w ¯aganiu

POZIOMO: 1. Płynie, napę-
dza 5. poziomo; 2. 
Wkładasz do niego 
ciasto, wyjmujesz 
bochenek chleba; 3. Część 
zboża, zawiera ziarna; 4. Żyto, 
pszenica, jęczmień; 5. … młyń-
skie; 6. Muzeum, w którym 
możesz obejrzeć między innymi 
stare młyny; 7. Razowy, pszenny, 
pełnoziarnisty; 8. Czarne ziaren-
ka do posypywania pieczywa; 9. 
Rodzaj zboża, przysmak dla koni; 
10. Młyn poruszany wiatrem; 11. 
Kładziesz na niej odważniki, element 
9. pionowo; PIONOWO: 1. Słodkie 
pieczywo, pleciona bułka; 2. 
Dawne naczynie do wyrabiania 
ciasta na chleb; 3. Ucieka przed 
kotem w młynie; 4. 
Kajzerka, grahamka, 
ciabatta; 5. Miele zbo-
że na mąkę; 6. Wiklinowy na 
pieczywo; 7. Zboże do wyrobu 
4. pionowo; 8. Stosowany 
zamiast drożdży do wyra-
biania ciasta na chleb; 9. D o 
odmierzania mąki na chleb; 
10. Od wiosny do wiosny.

Międzynarodowy Dzień 
Szefa Kuchni

20 października, czwartek20 października, czwartek

16 października, niedziela
Światowy Dzień Chleba
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dnidni!!

15 października, sobota15 października, sobota
Światowy Dzień Mycia Rąk

16 października, niedziela16 października, niedziela

Światowy Dzień Mycia Rąk


