ROZRYWKA
AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

Emilia i jej będzińska perła

BOHATEROWIE DZIAŁAJĄ NA ZAMKU

Jak zapewnia autorka, wybór nie
był przypadkowy. Tutaj się urodziła, chodziła do szkoły średniej
(I Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Będzinie),
okolica będzińskiego zamku to jej
ulubione miejsce. – Chciałam, żeby akcja toczyła się w Będzinie.
To miasto ma ogromny potencjał,
by zaistnieć w świadomości wielu czytelników – przyznaje Emilia
Nowak. Pierwotnie historia miała
nieco wyglądać inaczej. – Książkę miało wydać inne wydawnictwo, jednak nie doszliśmy do porozumienia, więc pewne rzeczy
odnośnie bohaterów musiałam
zmienić, przygotowując ją do druku pod wydawnictwo Novae Res.
Jednakże Będzin pozostał, choć
namawiano mnie, bym zmieniła
miejsce, ale nie zrezygnowałam
z Będzina, czego nie żałuję – mówi Emilia. Książka jest przecież
formą promocji Będzina i walorów takich miejsc, jak zamek czy
Pałac Mieroszewskich. Mieszkanka Dąbia sama jest fanką sensacyjnych, przygodowych historii
z dreszczykiem emocji spod zna-
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redniowieczna będzińska
warownia i pałac rodu
Mieroszewskich stają się
areną sensacyjnej przygody,
w której młodzi ludzie: Maciej,
Bobek, Klaudia (pasjonaci historii i poszukiwacze skarbów) podejmą się rozszyfrowania tajemniczej zagadki dotyczącej rodu
Mieroszewskich, ścigając się
przy tym z uciekającym czasem
oraz dając odpór rozmaitym niebezpieczeństwom ze strony chciwych przestępców.
Mowa o „Perle Będzina”,
przygodowej powieści z elementami historycznymi i wątkami
kryminalnymi, której akcja dzieje
się w Będzinie, wydanej nakładem gdyńskiego wydawnictwa
Novae Res. Jej autorką jest Emilia
Nowak (rocznik 1982), mieszkanka Dąbia w gminie Psary, na co
dzień specjalista do wsparcia rynków hiszpańskojęzycznych w firmie produkcyjnej na Śląsku.
O „Perle Będzina” zrobiło się
ostatnio głośno właśnie za sprawą
osadzenia akcji w „królewskim
mieście”.

ku Zbigniewa Nienackiego.
Do napisania „Perły Będzina” zainspirowały Emilię właśnie ulubione przygody Pana Samochodzika. Autorka marzyła, by
w swojej książce ożywić ducha
tamtych powieści, mimo upływu
czasu ciągle mających wiernych
fanów. Dodatkowo książka została zilustrowana wykonanymi
przez autorkę dziesięcioma rysunkami, przedstawiającymi faktyczne miejsca, jak widok na słynną
„nerkę” z będzińskiego zamku,
sam zamek tonący w nocnej poświacie czy Pałac Mieroszewskich. Ale są też rysunki miejsc
fikcyjnych, jak chociażby leśniczówka pośrodku lasu czy jezioro, którego naprawdę nie
ma. – W mojej książce są zarówno elementy historyczne, jak i fikcyjne. Mieroszewscy mają zmienione imiona, ale pewne fakty historyczne musiały zostać zachowane. Bardzo mi pomógł będziński historyk Jarosław Krajniewski,
który udzielił mi konsultacji
w nurtujących mnie sprawach – dodaje autorka.
TO NIE PIERWSZA PRZYGODOWA
KSIĄŻKA

Pomimo że „Perła Będzina” jest
debiutem wydawniczym Emilii
Nowak, sama autorka jest już osobą doświadczoną w pisaniu. Ma
całkiem sporą listę gotowych książek, w tym dalszą serię przygodową o perypetiach bohaterów znanych z „Perły…”. – Na przełomie
lata i jesieni tego roku ukaże się
kolejna książka tej serii, czyli „Tajemnica Orlego Gniazda”. Tym
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razem Klaudia, Maciek i Bobek
podejmą się zagadki rozwiązania
tajemnicy skarbu rzekomo ukrytego w Bobolicach. Okolica zamków w Mirowie i Bobolicach oraz
związane z nią tajemnice tak mi
się spodobały, że postanowiłam
pokazać je w powieści – przyznaje Emilia Nowak. Wspomniana trójka pojawi się też w Dąbiu,
miejscu zamieszkania autorki, to
w książce „Sekret Starego Dębu”.
W zasadzie to bohaterowie krążą
po całym kraju. Piąta część przygód dzieje się w Wadowicach,
szósta w Świerklańcu. Na pewno
czytelnicy będą mogli poznać
wszystkie przygody młodych detektywów. Emilia Nowak nie pisze wyłącznie książek przygodowych. Interesują ją różne gatunki.
Pisanie sprawia jej bowiem dużą
łatwość od dziecka, a język polski
w szkole był jej ulubionym przedmiotem. – Pomysłów mam mnóstwo. Biorę je z obserwacji otoczenia i własnej wyobraźni – podkreśla mieszkanka Dąbia. Napisała m.in. powieść obyczajową
z wątkami historycznymi o będzińskich Żydach, dziejącą się
w okresie międzywojennym, powieść science-fiction o świecie
wielkiej korporacji, dramaty psychologiczne o kobietach czy
rzecz o tematyce erotycznej, taka
też mieści się w kręgu jej zainteresowań.
Anna Polewiak

EMILIA NOWAK
Absolwentka wydziału
filologicznego, specjalizacja – język
hiszpański na Uniwersytecie
Śląskim. Poza literaturą pasjonuje
się również malarstwem, tworzy
obrazy olejne oraz rysunki. Jej
wielką pasją są kajaki, czasem
również jeździ konno. Lubi
podróżować. Niezapomniane
przeżycia wyniosła z Hiszpanii,
która mogłaby być jej drugą
ojczyzną. Miasto Bilbao pojawi się
w kilku rozdziałach książki „Sekret
Starego Dębu”, którego akcja
głównie rozgrywa się w Dąbiu.
Zainteresowani mogą wejść
na stronę autorki
www.emilianowak.pl

Poziomo: 3. psikus, dowcip. 8. Przemsza, rzeka w Będzinie. 9. tęczowe minerały. 10. błoto, bagno. 11. buty lub
grzyby. 12. szczyt nieboskłonu. 13. śmietanka towarzyska. 14. ceglany w murach Zamku Będzińskiego. 16. tumany
kurzu. 19. wśród drobiu. 20. Święta Dorota w Grodźcu. 21. owcza strzyża. 22. logika wypowiedzi. 23. wydzielanie
spalin. 28. luźna rozmowa. 31. święcona w Niedzielę Palmową. 32. rewitalizacja. 33. pierwsza tramwajowa, otwarta
w 1928 roku w Będzinie. 34. rude w marynacie. 35. w pierwszą niedzielę każdego miesiąca na targowisku
w Będzinie. 36. zdobywanie wiedzy. 37. widokowa T-3 wokół Góry Świętej Doroty.
Pionowo: 1. Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Będzinie. 2. krzewy. 3. zdobi pierścionek. 4. dzielnica Będzina.
5. osesek klępy. 6. owieczka. 7. im. Jana Dormana w Będzinie i Zagłębia w Sosnowcu. 14. zamkowe, sąsiadujące
z Będzińskim Zamkiem. 15. jaja malowane na Wielkanoc. 17. elektrownia powstała w latach 1960 – 1970 lub dzielnica
Będzina. 18. bieluteńki rekwizyt wielkanocny z czerwoną chorągiewką. 24. elegancik, strojniś. 25. na grzbiecie
konia. 26. sprzęt fotografa. 27. gatunek ryby. 28. ruda ołowiu. 29. śmigus. 30. ziółko.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 16 dadzą rozwiązanie krzyżówki.
Dziękujemy za udział i zapraszamy do rozwiązania kolejnej.
Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 11 kwietnia
pod adresem promocja@um.bedzin.pl
W tytule maila prosimy wpisać: Krzyżówka 4/14
Wśród wszystkich nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wyłonimy pięciu zwycięzców zgodnie
z regulaminem dostępnym w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej.
O wygranej poinformujemy odpisując na adres mailowy, z którego rozwiązanie zostało wysłane.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie.

NA WIELKANOC – SERNIK

Miejsca na fotografiach…
W katowickim Archiwum Państwowym dostępne
są unikatowe fotografie Będzina, wykonane
w okresie okupacji hitlerowskiej w latach 19391944. Przedstawiają one istotne dla niemieckiej
społeczności wydarzenia, jak apel będzińskiego hitlerjugend czy inspekcję schronu pod wzgórzem
zamkowym, czyli słynnych obecnie będzińskich
podziemi, wnętrza instytucji publicznych, ludność
żydowską, wreszcie nieistniejące kamienice czy
niemieckie inwestycje, jak regulacja Czarnej Przemszy czy budowa domków w obrębie wzgórza
zamkowego, choć ta ostatnia rzecz, czyli słowo inwestycja, może brzmieć zabawnie w kontekście
zniszczeń dokonywanych przez hitlerowskiego
okupanta. Za przykład może posłużyć tzw. Będzińska Nike, autorstwa krakowskiego architekta Adolfa Szyszko-Bohusza, dumnie prezentująca się
z wieńcem laurowym na promieniu. Pomnik poległych żołnierzy 11. Pułku Piechoty na Placu 3 Maja został wysadzony podczas drugiej wojny, ale
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czarno-biała fotografia utrwaliła dzieło zniszczenia. Bardzo ciekawa jest szczególnie grupa fotografii przedstawiająca będzińską synagogę po jej pożarze i w trakcie rozbiórki. Synagoga została podpalona we wrześniu 1939 roku. Od pożaru synagogi zajęły się również okoliczne domy. W sumie
spłonęło dwadzieścia sześć budynków. Zasięg pożaru spowodował znaczące zmiany urbanistyczne
w tym rejonie. Wszystko, co uległo zniszczeniu,
zostało rozebrane. Nie tylko okolica synagogi uległa diametralnej zmianie, także inne miejsca, jak
północna część ulicy Modrzejowskiej, rynek.
Na fotografiach uwieczniono wiele wyburzanych
przez Niemców kamieniczek, gdzie panowało tzw.
gęste zaludnienie. Wyburzeń dokonywano celem
ułatwiania komunikacji w mieście. Niemców
w Będzinie (w czasie wojny Bendsburgu) przybywało. W 1943 roku mieszkało tu ok. 3 tys. 700
przedstawicieli niemieckiej ludności, przeważnie
urzędników z rodzinami. AP

Składniki na
kruche ciasto:
250 g mąki
80 g masła
50 g cukru pudru
2 surowe żółtka
2 łyżki śmietany
cukier waniliowy

Składniki na masę
serową:
1 kg tłustego sera
twarogowego
100 g masła
6 jajek
300 g cukru
aromat cytrynowy

Mąkę przesiać na stolnicę, dodać drobno posiekane masło. Dodać cukier, wymieszać z mąką i masłem. Zrobić
w środku dołek, dodać żółtka, śmietanę, cukier waniliowy, szczyptę soli i zarobić ręką ciasto tak, aby wszystkie
składniki połączyły się w jednolitą masę.
Z ciasta uformować kulę i pozostawić w chłodnym miejscu na 30 minut.
Ser przepuścić przez maszynkę. Masło utrzeć z cukrem i 6 żółtkami, a następnie dodawać po łyżce sera.
Ubić pianę z białek. Gdy masa serowa będzie gładka, dodać ubitą pianę i lekko wymieszać. Dodać aromat.
Schłodzone ciasto podzielić na pół. Połowę rozwałkować na grubość około 1 cm. Przenieść na wałku
do tortownicy i upiec na jasnozłoty kolor.
Po ostudzeniu nałożyć masę serową i rozwałkowaną drugą porcję ciasta.
Piec około 50 minut w średnio nagrzanym piekarniku. Po wyjęciu posypać cukrem pudrem.

