Grodziecka wieża ciśnień – finał przebudzenia z niemocy

W dniu 17 czerwca 2018 roku dobiegła do końca zbiórka pieniędzy w ramach mojej akcji
crowfundingowej na wydanie broszury pn. „Grodziecka wieża ciśnień – przebudzenie z
niemocy”. Finalnie wspomogło mój projekt 36 osób – pomimo, iż deklaracje przed zbiórką
były dużo większe. W każdym razie bardzo Wam dziękuję. Łatwo nie było. Ale co
najważniejsze z Wami się udało i dzięki Wam zostanie w końcu wydane coś ilustrowanego i
niezależnego na temat tego unikatowego obiektu z czego jako współautor ww. broszury
bardzo się cieszę.
Jak już wspomniałem wyżej, celem akcji crowfundingowej było zebranie brakujących
funduszy do wydania kolorowej, ilustrowanej broszury dla mieszkańców Będzina. Broszura
zatytułowana będzie „Grodziecka wieża ciśnień – przebudzenie z niemocy” i ma się składać z
ok. 30 stron, na których będzie można się zapoznać z krótką historią obiektu napisaną przez
historyka Dariusza Majchrzaka, autora wielu tekstów i publikacji na łamach portalu Klub
Zagłębiowski oraz z koncepcją rewitalizacji wieży ciśnień opracowaną przez architekta
Rafała Lipińskiego (społecznika, który od 2 lat działa na rzecz uratowania tego zabytkowego
obiektu).

Kilka krótkich słów o autorach:
dr DARIUSZ MAJCHRZAK
Urodzony w 1983 roku. Zagłębiowski historyk. W roku 2017 obronił doktorat poświęcony
Grodzieckiemu Towarzystwu Kopalń Węgla i Zakładów Przemysłowych. Autor (oraz
współautor) a także pomysłodawca inicjatyw i publikacji dotyczących historii Zagłębia
Dąbrowskiego, m.in. książki „Miejsca pamięci w Będzinie” oraz opracowania pamiętnika mjr
Bolesława Zagórnego ps. „Jan”. Inicjator nadania placowi przy ul. Słowackiego w BędzinieGrodźcu patrona w osobie rodziny Skarbińskich. Od 2004 r. badacz dziejów Zagłębia
Dąbrowskiego, w tym także Grodźca oraz związanego z nim rodu Ciechanowskich herbu
Skarbień. Propagator edukacji regionalnej w Zagłębiu. Bibliofil oraz miłośnik fotografii ze
słabością do dobrych nalewek oraz kotów.
Fot.1 Darek Majchrzak
arch. RAFAŁ LIPIŃSKI
Urodzony 1979 r. w Będzinie. Architekt, ukończona Politechnika Śląska w 2005 r. W latach
2005-2009 praktyka zagraniczna. Od 2010 r. własna pracownia projektowa UNREAL 12.
Prowadzi bloga blacharnia Miejska – gdzie na bieżąco komentuje i informuje mieszkańców
miasta Będzina o inwestycjach w mieście. Miłośnik obiektów industrialnych. Walczy o
uratowanie wieży ciśnień Grodziec i zachowanie ruin cementowni Grodziec – perełek
znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Będzina. Niezależny, wolny strzelec.
Fot.2 Rafał Lipiński – sprzątanie wieży.
Podsumowując udało nam się zebrać 6550 zł w ciągu 30 dni. Czyli chyba sukces. Trochę
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może połowiczny (tak jestem malkontentem z natury), bo po cichu liczyłem na więcej –
jednak patrząc jak mieszkańcy dzielnicy Grodziec podeszli do akcji (brak zaangażowania) i
ratowania własnego dziedzictwa, przy którym większość z nich się wychowała, trzeba
nazwać rzecz po imieniu – odnieśliśmy wielki sukces bez angażowania miejscowej polityki w
projekt, co jak wszyscy wiemy w naszym mieście jest dość nagminne. Poniżej lista
bohaterów – bo tak muszę nazwać tych ludzi w dobie znieczulicy jaka panuje wokół
zabytków na terenie naszego miasta.

Jako antybohaterów muszę niestety wymienić 2 lokalne stowarzyszenia, które wg mnie
powinny wspierać takie akcje we wszelaki możliwy sposób. Nazwy ich nie muszę wymieniać,
każdy miejscowy wie o kogo chodzi. Oczywiście nie miały takiego obowiązku – jednak akcja
była skierowana do mieszkańców Będzina i Grodźca. Stąd mój zawód. Sama wzmianka na
fejsie to trochę za mało, jak dla mnie Panowie. Liczyłem na Wasze większe zaangażowanie
przy tym niepolitycznym projekcie. Może za często liczę i to mój problem.
Więcej bieżących informacji na temat samego projektu można śledzić na moim
fanpagu.
Broszura zostanie wydana na początku września 2018 roku. Nakład i bliższy termin
publikacji podam pod koniec wakacji.
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