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ad wystawą zegarmi-
strza Rolmanna przy 

Targu Maślanym (północna 
pierzeja rynku) widać małą 
płaskorzeźbę z białą owieczką. 
Ma ona zamknięte oczy i opiera 
się o ścianę, jakby nie mogła iść 
dalej. Przyglądając się bliżej 
można spostrzec napis Georgius 
Scheffer i rok 1586. Pisano o tym 
w starej książce przechowywanej 
na zamku, której jednak już nie 
można znaleźć.
Przed ośmiu wiekami, gdy miasto 
leżało dalej w dół Bobru, półkole 
Bobru gdzie teraz znajduje się 
miasto, otaczały łąki i pastwiska. 
A w miejscu gdzie jest obecnie 
rynek i stoi ratusz, stary pasterz 
wypasał swoją wielką trzodę. 
Miał dzielnego psa, trzoda 
była spokojna, toteż pracowity 
pasterz miał dosyć czasu, żeby 
przez wiele godzin podczas dnia 
prząść wełnę i robić pończochy. 
Znał wszystkie swoje owce, dla 
wielu nadał nawet imiona. Mię-
dzy nimi była jedna całkiem bia-
ła, jak świeżo spadły śnieg, i tę 

owieczkę pasterz kochał nadzwy-
czaj. Każdego ranka, gdy swoje 
owce wypuszczał na pastwisko, 
naprzód szukał tej owieczki. Szyję 
jej obwiązał nawet fioletową 
wstążeczką. A owieczka była tak 
oswojona, że przychodziła do 
szałasu, żeby jeść chleb z jego 
ręki. Pewnego razu owieczka 
ta zachorowała, a on starał się 
dniami i nocami żeby jej pomóc. 
Pościelił jej ciepło w swoim sza-
łasie i przykrył swoim płaszczem, 
dawał jej swoje jadło, nacierał 
ją, poił wywarem z ziół, jak go 
nauczył ojciec. Ale starania te 
na nic się zdały, owieczka słabła 
coraz bardziej. Pewnego ranka 
znaleziono pasterza martwego 
w swoim szałasie. W ramionach 
trzymał przytuloną do siebie mar-
twą owieczkę. Zmarł z rozpaczy 
nad śmiercią owieczki.
Gdy później zasiedlono to miej-
sce, umieszczono rzeźbę owieczki 
na postawionym tam domostwie. 
Stary drewniany dom później za-
stąpiono murowanym, ale rzeźbę 
umieszczono na jego frontonie.

Budynek, na którym była umiesz-
czona owieczka został zburzono 
po wojnie. Owieczkę przenie-
siono i wmurowano w fasadę 
budynku w południowej pierzei 

rynku (restauracja TROPIK).

Zebrał i przetłumaczył 
z j. niemieckiego 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

kupon
imię i nazwisko
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Rozwiązanie łamigłówki:

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

NAGRODA
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Droga do domu

20 listopada, niedziela
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Łącząc kropki narysuj 

oraz pokoloruj motor.

KOLOROWANKA

jej obwiązał nawet fioletową 
wstążeczką. A owieczka była tak wstążeczką. A owieczka była tak 
oswojona, że przychodziła do 
szałasu, żeby jeść chleb z jego 
ręki. Pewnego razu owieczka 
ta zachorowała, a on starał się 
dniami i nocami żeby jej pomóc. 
Pościelił jej ciepło w swoim sza-
łasie i przykrył swoim płaszczem, 
dawał jej swoje jadło, nacierał 
ją, poił wywarem z ziół, jak go 
nauczył ojciec. Ale starania te 
na nic się zdały, owieczka słabła 
coraz bardziej. Pewnego ranka 
znaleziono pasterza martwego 
w swoim szałasie. W ramionach 
trzymał przytuloną do siebie mar-
twą owieczkę. Zmarł z rozpaczy 

Gdy później zasiedlono to miej-
sce, umieszczono rzeźbę owieczki 
na postawionym tam domostwie. 
Stary drewniany dom później za-
stąpiono murowanym, ale rzeźbę 
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Maja £udzka z ¯ar

Maja wygrywa 
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

N

21 listopada, poniedziałek
Światowy Dzień Telewizji

LEGENDY ŻAGAŃSKIE

Bia³a owieczka ¯agania

Rozwiąż rebus.

REBUS O GRZE

Idą dwa niedźwiedzie polarne 

przez pustynię. 

Jeden mówi do drugiego:

- Zobacz, ale tu musiało być 

ślisko!
Na to drugi:
- Czemu tak uważasz?

- No zobacz, ile tu piasku nasy-

pali.

Mały rekin na swoim pierwszym 

polowaniu widzi człowieka na 

desce windsurfi ngowej. 

Wraca do domu i chwali się 

mamie:
- Nie uwierzysz co widziałem! 

Pyszny kąsek i w dodatku na tale-

rzu i z serwetką!

Wypełniony kupon z rozwiązaniem 

prześlij na adres redakcji. Pierwszą poprawną 

odpowiedź nagrodzimy. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Rozwiązanie krzyżówki z ubiegłego tygodnia: 

NAJLEPIEJ POZNASZ LUDZI GRAJĄC 

Z NIMI W SZACHY.
Nagrodę wygrała Emilia Juszczyszyn z Żar 

(bon do sali zabaw do odbioru w redakcji przy 

ul. Broni Pancernej 6 w Żarach).

Pan Stanisław skończył pracę i wraca autem do 

swojej rodziny. W jakim czasie może najszybciej 

dotrzeć do domu? Zielone liczby to liczba minut 

wymagana by przejechać odległość między skrzyżo-

waniami. 

KOLOROWANKAKOLOROWANKAKOLOROWANKAKOLOROWANKAdla dziecidla dzieci dni!

www.regionalna.pl

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Światowy Dzień Telewizji

24 listopada, czwartek
Dzień Buraka


