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siążę żagański Jan II był 
człowiekiem równie sro-
gim i bezlitosnym, jak 

jego ojciec, Książę Jan I. Wojny 
i gwałty były jego żywiołem, a 
władzę cenił sobie wyżej nawet 
od miłości braterskiej. Toteż, gdy 
ogarnęło go pragnienie skupienia 
władzy nad całym pozostawio-
nym mu przez ojca księstwem, 
nie zawahał się wystąpić zbroj-
nie przeciw rodzonemu bratu, 
księciu Baltazarowi. 
Przez dziewięć dni oblegał jego 
zamek, wreszcie rozpoczęto 
układy w wyniku, których książę 
Baltazar miał oddać napastniko-
wi zamek, a sam opuścić go bez-
piecznie wraz ze swoją drużyną. 
Ale źle czynił, kto wierzył słowu 
Wściekłego Jana, ( bo tak go lud 
nazywał). Zaledwie otworzyły 
się bramy zamku, żołnierze Jana 
II rzucili się na oddział księcia 
Baltazara, który został pojmany. 
Działo się to 16 maja 1472 roku.
Na zamku w Przewozie była wy-
soka wieża o grubych murach, 
do której nie było żadnego wej-
ścia oprócz niewielkiej furty na 
górze i której wnętrze stanowiło 
jakby jeden ciemny loch. Tam to 
z rozkazu księcia Jana wtrącono 
pokonanego brata. Klucz od 
furty zaś zabrał z sobą Jan, który 
zaraz udał się do zdobytego 
Żagania, aby tam wśród uczt i 

hulanek ze swymi ludźmi rado-
wać się z odniesionego triumfu.
Na zabawach i pijaństwie szyb-
ko upływał czas, tak szybko, że 
można było zapomnieć nawet o 
bracie głodującym w więzien-
nym lochu. Minęło kilka tygodni. 
Pewnego dnia jednak stała się 
rzecz dziwna: wśród wesołego 
gwaru biesiady książę Jan wy-
puścił nagle jadło z omdlałych 
dłoni, a wino popłynęło nagle 
poprzez stół czerwoną strugą 
z przewróconego pucharu. 
Ujrzał, bowiem, jak przez kom-
natę przesunęła się śmiertelna 
zjawa brata Baltazara.
Własnymi rękami osiodłał książę 
najszybszego konia, dręczony 
wyrzutami sumienia, i jak wicher 
pognał do Przewozu, Bez tchu 
pobiegł do strasznej wieży, drżą-
cymi rękami otworzył ją.
Na próżno! Przy stole, pośrodku 
lochu, z pogryzionymi w mę-
kach głodowego konania rękami 
leżał trup księcia Baltazara. I 
tylko na stole widniały wypisane 
drżącą dłonią jego ostatnie sło-
wa: "Pragnienie dręczyło mnie 
więcej niż głód".
W przerażeniu i ze strasznym 
piętnem bratobójcy uciekał 
z Przewozu książę Jan, aby 
już tam nigdy nie powrócić. 
Niedługo potem, pozbawiony 
panowania przez własnych 

poddanych, zmarł w Wołowie w 
1504 roku, otoczony powszech-
ną nienawiścią i pogardą.

Bezwzględnie i ostro potępia 
podanie Jana II Żagańskiego. 
Ale trzeba wziąć pod uwagę i 
okoliczności tego czynu. Już 
Jan I utrzymywał się na swym 
maleńkim księstwie tylko w wy-
niku zaciętych walk z bratem. 
Księstewko jego miało być roz-
dzielone między czterech synów! 

Wprawdzie dwóch z nich zmarło 
jeszcze przed śmiercią ojca, ale 
dla Jana II i Baltazara podział 
księstwa oznaczał wprost niedo-
statek. Po śmierci Baltazara Jan 
nie został wygnany, lecz sprzedał 
Żagań książętom saskim za 
35 000 guldenów.

Zebrał i przetłumaczył z j. nie-
mieckiego 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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Gry planszowe

10 listopada, czwartek
Dzień Jeża

Łącząc kropki narysuj 

oraz pokoloruj pionki.

KOLOROWANKA
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Micha³ Stankiewicz z ¯ar
Micha³ wygry-
wa nagrodê nie-
spodziankê. Po 
odbiór nagrody 
zapraszamy do 
redakcj i  gaze-
ty „Regionalnej” 
w ¯arach przy ul. 
Broni Pancernej 6.

KĄCIK FOTO

Do wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostało

K

11 listopada, piątek
Dzień Niepodległości

13 listopada, niedziela
Dzień Placków Ziemniaczanych

16 listopada, środa
Międzynarodowy Dzień Tolerancji

LEGENDY ŻAGAŃSKIE

G³odowa wie¿a w Przewozie

Uzupełnij pola liczbami tak, aby powstał 
kwadrat magiczny. To znaczy suma wszyst-
kich wierszy, kolumn oraz dwóch przekąt-
nych musi taka sama.

KWADRAT MAGICZNY

Siedzi wrona na drzewie i mówi 

sama do siebie:

- Jedno skrzydło czarne, drugie 

skrzydło czarne... O rany, wyglą-

dam jak batman.

Matka ślimak mówi do swoich 

dzieci bawiących się na ulicy:

- Dzieci, dzieci, zejdźcie z drogi!

- Ale dlaczego? - pytają dzieci.

- Bo za 6 godzin będzie przejeż-

dżał autobus.

W przydrożnym rowie siedzi 

jeż i je śniadanie. Przykicał 

zajączek:
- Co jesz?
- Co zając?

Wypełniony kupon z rozwiązaniem prze-

ślij na adres redakcji. Pierwszą poprawną 

odpowiedź nagrodzimy. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: 

HISTORIA ŻÓŁTEJ CIŻEMKI.
Nagrodę wygrał Patryk Paszta z Kunic (bon do 

sali zabaw do odbioru w redakcji przy ul. Broni 

Pancernej 6 w Żarach).

Z każdego wiersza wykreśl ukrytą nazwę jednej z 

popularnych gier domowych. Pozostałe litery czyta-

ne poziomo utworzą hasło – angielskie przysłowie. 

KOLOROWANKAKOLOROWANKAKOLOROWANKAKOLOROWANKAdla dziecidla dzieci dni!


