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agański cech rzeźników w 
dniach 9 do 11 maja uro-
czyście obchodził sześćse-
tlecie swojego powstania. 

W dokumencie wystawionym 30 
listopada 1314 r. po raz pierwszy 
zostali wymienieni żagańscy rze-
mieślnicy, a wśród nich rzeźnicy. 
Cech żagańskich rzeźników tą datę 
przyjął za czas jego powstania. 
Wiele faktów przemawia za tym, że 
cech rzeźników istniał w mieście już 
dużo wcześniej.
Nadanie pierwszych przywilejów ża-
gańskim rzeźnikom i piekarzom jest 
związane z legendą o złotym dziecku 
z Żagania. W kamienicy na rynku 
w Żaganiu pod nr 19 umieszczona 
jest fi gurka wyobrażająca dziecko. 
Przypomina ona dawną, zapomnia-
ną legendę. Opisał ją Carl Martin 
Plümicke w swoim opowiadaniu, 
które ukazało się drukiem w 1795 r. 
Potężny czeski król Ottokar zwo-
łał w 1254 r. zjazd stanów we 
Wrocławiu. Na polowaniu z 
nagonką, które odbyło się z oka-
zji tego zjazdu w Urazie (ok. 
20 km na północny zachód od 
Wrocławia) książe Bolesław 

Świdnicki uratował królowi życie. 
Rozwścieczony koń, którego do-
siadał król przewrócił się wraz ze 
swoim jeźdźcem. Król Ottokar z 
wdzięczności za uratowanie go ze 
śmiertelnego niebezpieczeństwa 
ożenił swojego drugiego syna 
Wacława Ottokara z córką świdnic-
kiego księcia Edeltrudą. Ponieważ 
narzeczony miał dopiero 17., a na-
rzeczona zaledwie 14 lat najpierw 
odbyło się formalne wesele, a 
następnie po dwóch latach miał się 
odbyć właściwy ślub. Młoda para, 
która zamieszkała we Wrocławiu 
pod opieką starego pochodzącego 
z Żagania ochmistrza Melchiora 
Staude, nie zważała na ojcowski 
nakaz powstrzymania się od współ-
życia. Wkrótce panna młoda zaszła 
w ciążę. Ze strachu przed karą i w 
poczuciu winy uciekli z Wrocławia 
do sławnego i bogatego wówczas 
klasztoru kanoników regularnych 
św. Augustyna w Nowogrodzie 
Bobrzańskim. Z wieloma trudno-
ściami, przez nikogo nierozpoznani 
przybyli do Starego Żagania. Gwał-
towna zawieja i wielkie zmęczenie 
przeszkadzały im w dalszej podró-

ży. Osłabieni znaleźli schronienie 
w rozpadającym się ze starości 
domku starej Grety. Już na drugi 
dzień osamotniona i nieporadna 
księżniczka urodziła syna. 
Ciąg dalszy w następnym numerze  
Gazety Regionalnej.

Carl Martin Plümieke (1749 
– 1833) w czasie, w którym od-
pisał to opowiadanie ze starego 
rękopisu piastował funkcję sekre-
tarza gabinetu na dworze księcia 
Kurlandzkiego Piotra Birona 
w Żaganiu.

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

NAGRODA 
NIESPODZIANKA

kupon
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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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Krzyżówka

dla dzieci

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prześlij na adres 

redakcji. Pierwszą poprawną odpowiedź nagrodzimy. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: 

OD ZIARENKA DO BOCHENKA.
Nagrodę wygrała Karolina Kawa z Żar (bon do sali zabaw do 

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

24 października, poniedziałek
Światowy Dzień Origami

Rozwiąż krzyżówkę. Litery w żółtych polach 

utworzą hasło. 

Łącząc kropki narysuj 

oraz pokoloruj leżak:

KOLOROWANKA
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Hanna Urbaszek z ¯ar
Hania wygrywa 
nagrodê nie-
spodziankê. Po 
odbiór nagrody 
zapraszamy do 
redakcj i  gaze-
ty „Regionalnej” 
w ¯arach przy ul. 
Broni Pancernej 6.
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Do wakacji zostało
dni!
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25 października, wtorek
Dzień Kundelka

27 października, czwartek
Światowy Dzień Dziedzictwa 
Audiowizualnego

LEGENDY
ŻAGAŃSKIE

Rozwiąż rebus.

Siedzą dwie myszy w archiwum 

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

O z³otym dziecku cz.I

REBUS O POGODZIE

utworzą hasło. utworzą hasło. 

OO1. Zmierzysz nim gorączkę; 2. Urodzony w Gdańsku naukowiec, w jego skali 

mierzą temperaturę Amerykanie; 3. Most na niebie, gdy kończy się burza, a 

wychodzi słońce; 4. Inaczej zawieja; 5. Uderza w Ziemię w czasie burzy; 6. 

… polarna, światło pojawiające się nad biegunami Ziemi; 7. Mierzy ciśnienie 

powietrza; 8. Skala, w której mierzymy temperaturę powietrza; 9. Nie jeden 

na skali termometru i na schodach; 10. Mówi nam, jakiej pogody możemy 

spodziewać się jutro, za tydzień, za miesiąc; 11. Jeden w sadzie grał, drugi w 

polu wiał; 12. Rankiem na trawie.

Nauczyciel wyjaśnia na 

lekcji:
- Ciepło sprawia, że rzeczy 

zwiększają swoją objętość, 

zimno - że się kurczą. Może-

cie podać jakieś przykłady?

- Wakacje są dłuższe od ferii 

zimowych.

Mówi nauczycielka:

- W mojej klasie, dzieci są 

bardzo muzykalne. Wszyst-

kie grają mi na nerwach.

- Nie rozumiem, jak jeden 

człowiek może robić tyle 

błędów? - Mówi nauczyciel 

do ucznia.
- Wcale nie jeden - odpo-

wiada uczeń. Pomagali mi 

brat i siostra.
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