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Wakacje!!!
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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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9 grudnia 2016

HUMOR
10 grudnia, sobota
Światowy Dzień Futbolu

Do wakacji zostałoDo wakacji zostałoDo wakacji zostało

- - Mamo, dziś na chemii uczyli-

śmy się o materiałach wybucho-

wych! 
- Tak, to bardzo ciekawe. 

A na którą jutro idziesz do szkoły?

- Do jakiej szkoły?

Afryka. Rodzina pawianów je 

obiad. W pewnej chwili matka 

zwraca się do synka: 

- Jedz kulturalnie tego banana, no-

żem i widelcem, a nie tak jak ludzie 

– łapami...

Przychodzi mała żaba do swojej 

mamy i pyta: 

- Mamo jak się znalazłam na tym 

świecie? 
- Nie uwierzysz, 

ale przyniósł Cię bocian.

 Wypełniony kupon z rozwiązaniem 

krzyżówki prześlij na adres redakcji. 

Pierwszą poprawną odpowiedź nagrodzimy. 

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rozwiązanie łamigłówki z ubiegłego tygodnia: 8

Nagrodę wygrała Nikola Lachowska 

z Marszowa (bon do sali zabaw do odbioru 

w redakcji przy ul. Broni Pancernej 6 w Żarach)

dla dziecidla dzieci dni!

www.regionalna.pl

15 grudnia, czwartek
Międzynarodowy 
Dzień Herbaty

Rochusburg - tajemniczy pa³ac 
i jego mieszkañcy cz. II

LEGENDY ŻAGAŃSKIE

o wsi należało także wzniesienie przylegające do niej od strony 
północno - zachodniej. Wzniesienie to zawdzięcza nazwę zbudo-
waniu tutaj w 1484 r. kościoła lub kaplicy p.w. św. Rocha (patron 
chorych, cieśli, zwierząt domowych i orędownik w czasie za-

razy). Kult tego świętego był bardzo rozpowszechniony w okolicy i liczni 
pątnicy przybywali tutaj z daleka. Świątynia została rozebrana w 1542 r., 
a fi gurę św. Rocha przeniesiono do wybudowanej w tym celu w kościele 
,,na górce" kaplicy. Obecnie możemy ją oglądać w muzeum parafi alnym 
urządzonym na emporze w kościele parafi alnym p.w. Wniebowzięcia  
Najświętszej Marii Panny.
 Na zboczach wzniesienia uprawiano winną latorośl i było 
to jedna z wielu winnic, które znajdowały się w Żaganiu. W źródłach z 
1798 r. znajdujemy informacje o lokalizacji w tym miejscu winnicy Vogta 
(Vogt`sche Weinberg). Kupiec o nazwisku Vogt był właścicielem sołectwa 
wsi Rybaki. W źródłach pojawia się także informacja o znajdującej się 
na tym wzniesieniu willi Sydow. Prawdopodobnie willa i część majatku w 
Rybakach należała do Carla Augusta von Sydow, który był rotmistrzem i 
starszym ziemskim (Landesälteste). W latach 1853-1856 był on właścicie-
lem majątków (dominiów) w Górnym, Średnim i Dolnym Jeleninie. W 1856 
r. sprzedał dobra w Jeleninie panu L. Bonte z Magdeburga. Wzniesienie 
to otrzymało nazwę St. Rochusburg dopiero w 1856 r. Nieistniejący już 
dziś niewielki pałac został zbudowany w 2. połowie XIX w. Z fotografi i 
sprzed 1912 r. widzimy, że został zbudowany w modnym wówczas stylu 
angielskiego gotyku i nawiązywał do znanego pałacu Babelsberg w Po-
czdamie.
 W 1862 r. jako pan na zamku św. Rocha, czyli Rochusburgu, 
wymieniony jest Fabian hrabia zu Dohna (zm. 1871), pełniący w latach 
1847 - 1862 funkcję starosty powiatu żagańskiego. Hrabia zu Dohna był 
również właścicielem wsi Chichy koło Małomic oraz folwarku w Dolnej 
Starej Koperni.
 Podczas wojny francusko - pruskiej w 1870 r. w pałacu urzą-
dzono szpital wojskowy. Prawdopodobnie przez pewien czas mieszkała w 
nim Małgorzata Luiza z domu von Hatzfeldt-Trachenberg (1850 - 1923) 
- pasierbica księcia Napoleona Ludwika de Talleyrand-Périgord, jedna z 
córek księżnej żagańskiej Pauliny z jej pierwszego małżeństwa. 27 czerwca 
1872 r. poślubiła ona w kościele parafi alnym w Żaganiu Antoniego barona 
von Saurma - Jeltsch, pruskiego dyplomatę i posła w Konstantynopolu. 
Na początku XX wieku Rochusburg należał do hrabiowskiej rodziny Still-

fried-Rattonitz, którzy byli właścicielami pobliskiej wsi, Bukowiny Dolnej. 
Hrabia von Stillfried-Rattonitz był austriackim ofi cerem i dyplomatą.
Kolejną właścicielką pałacu została hrabina von Schlieffen, siostra 
wywodzącego się z Kurlandii szefa sztabu pruskiej armii, feldmarszałka 
Alfreda von Schlieffena. Wówczas w pałacu był zainstalowany generator, 
wytwarzający energię elektryczną, służącą do oświetlenia pałacu, co w 
ówczesnych czasach było wielką rzadkością. Hrabina była osobą bardzo 
doświadczoną przez los. Jej mąż zginął tragicznie w czasie polowania, 
a syn poległ w czasie wojny francusko-pruskiej (1870/71). Ołowiany 
sarkofag ze zwłokami swoich bliskich zabierała do miejsc, w których 
mieszkała. W Żaganiu sarkofag został umieszczony w parku przypałaco-
wym, w zagajniku obsadzonym różami. Wyjeżdżając z Żagania hrabina 
zabrała ze sobą również sarkofag.

Marian Ryszard Świątek

Przyœlij do redakcji 
zdjêcie swojego 
dziecka. 
Co tydzieñ - nagroda 
niespodzianka dla 
bohatera najciekaw-
szego zdjêcia! 
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Monika Szram z ¯ar
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Monika wygrywa 
nagrodê niespo-
dziankê. 
Po odbiór nagro-
dy zapraszamy 
do redakcji gaze-
ty „Regionalnej” 
w ¯arach przy 
ul. Broni Pancer-
nej 6.
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11 grudnia, niedziela
Międzynarodowy 
Dzień Tanga

Schodki

Uzupełnij liczbami puste pola. 

Pamiętaj, że suma dwóch sąsiadujących w rzędzie 

kwadracików jest równa wartości kwadracika po-

wyżej.

Krzyżowka

Poziomo:
1. Wyciągane z wigilijnego sianka, 

wykorzystywane dawniej do wróżb.
2. Przynosi prezenty.
3. Posiada 4 pionowo.
4. Rozkładany na świątecznym stole.
5. Małe pierożki z grzybami 

do barszczu.
6. Zielona, choinkowa, z igiełkami.
7. Jeden z mędrców, który przyszedł 

do malutkiego Jezusa oddać mu hołd.
8. … Herod, bał się potęgi narodzonego 

dzieciątka i chciał je zgładzić.
9. Gdy zabłyśnie, zasiadasz 

do wigilijnej kolacji.
10. Inaczej fajerwerki, petardy.
11. Ryba, którą znajdziesz 

na wigilijnym stole.
12. Znajdziesz je pod choinką.

Pionowo:
1. Wytapia się z wigilijnej świecy.
2. Urodził się w nim maleńki Jezusek.
3. Wiszą na choince.

4. Małe, czarne ziarenka 
do Bożonarodzeniowych ciast.

5. Nocna msza między Wigilią 
a pierwszym dniem Świąt.

6. Dzień przed świętami 
Bożego Narodzenia.

7. Pod obrusem na wigilijnym stole
8. Zdrobniale, rolnik zbiera z niej 
9. Ranna msza w Adwencie.
10. Czas, jaki upływa między Świętami 

Bożego Narodzenia.


