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kaklatekschodowych,wkażdej
klatcekilkasetmieszkań.Iwcią-
gu dwóch lat dwustutysięczne
miastogotowe.Takichmiastbu-
dujesiędziesiątki!

StolicaUjgurskiegoRegionu
Autonomicznego Xinjiang,
Urumczi, rozwija się i rozbudo-
wujeniewolniejniżinneregiony
Chin.AletoUjguria,zewszystki-
mi jej nabrzmiałymi problema-
mi.Dlajednychtotylkowschod-
niaprowincjaChin.Istolattemu
iteraz.Dladrugich(wcalenietyl-
kodlaUjgurów) to terenyprzez
Chinypodbite iokupowane.Te-
godysonansupoznawczegonig-
dzieniedoznaje sięmocniej niż
wstolicywłaśnie.

Niby normalne miasto, ale
Wielki Brat czuwa. Niby życie
naulicach toczy sięnaturalnym
rytmem,aleniemamiesiąca,że-
by obyło się bez gwałtownych,
żywiołowychrozruchów.Zapal-
nikiem może być każde głup-
stwo,alekonfliktniewziąłsięzni-
kąd.MiedzyUjguramiiChińczy-

kami, awięcmiędzy skazanymi
nasiebiesąsiadaminiechęćnara-
sta.MiedzyUjgurami a policją
iwojskiem tymbardziej. Ofiary
śmiertelnezdarzająsięczęsto.

Trwaramadan.Ujgurzyposz-
czą. Ale bez przesady. Mięsa,
głównie baraniny, jest pod do-
statkiem.Zknajpekzniknęłopi-
wo. Pod głównym meczetem
w Kaszgarze tłumy. Przede
wszystkimstarszychmężczyzn.
Zjechali się namodły i dysputy
zcałegoXinjiang.DoMekkizbyt
daleko.Zbytdrogo.Wprzerwach
między modlitwami siadają
grupkamiirozważająsensżycia.
Sens istnienia. Sensducha.Roz-
mawiająotym,coważne.Teraz.
Tutaj. Icobędziepotem.

Ramadan nie przeszkadza
wtym,co ludzieWschodu lubią
najbardziej.Wkońcu jesteśmy
wmieście bazarów.Najważniej-
szymdniemtargowymjestoczy-
wiścieniedziela,azwierzęcyba-
zar kaszgarski najsławniejszy
wpromieniu setek kilometrów.

Ale czasu nikt w tygodniu nie
marnuje,wymianatowarowato-
czy się odwczesnego poranka
dopóźnejnocy.

Naulicach staregoKaszgaru
stoisk handlowych jest tyle, że
trzykołowemotoroweryprzeci-
skają się z trudem.Specjalizacja
jestwąska.Mięso,orzechy,przy-
prawy, owoce,warzywa, słody-
cze,makarony,gotowepotrawy,
napoje…wszystkoosobno.Wco
trzeciej bramie, albo wprost
nachodnikumaleńkapiekarnia.
Lubgrillzszaszłykami.

Naklientanieczekasięwsku-
pieniu. Klienta trzeba wabić.
Zwykle krzykliwymzachwala-

niemproduktów.HałaswięcEu-
ropejczykaonieśmiela.Zresztąto
problemniewielki, boEuropej-
czyków tumniej niż ujgurskich
milionerów.Mimożestoiskztzw.
pamiątkami –miedzianenaczy-
nia,noże,wyrobyceramiczne,bi-
żuteria–niebrakuje.Miejscowi–
Chińczycy również –w tymgo-
rączkowymharmiderzeczująsię
jakrybawwodzie.

Podwieczórhandelprzygasa,
ale ulice nie cichną. Bowieczo-
rem się napełnia żołądki. Ulice
i place zamieniają się w jadło-
dajnie. Setki stoiskwabią zapa-
chem i kolorem. Dużo dymu
i aromatu pieczonego mięsa.
Kaszgar iUjguriawięcżyją!War-
szawska szkoła konserwacji za-
bytków, czyli budowanieodpo-
czątku,niezniszczyłanaturalne-
go ducha i ujgurskiej fantazji.
Tęsknić jednakbędę za tymgli-
nianymświatem.

Jedziemy dalej nawschód.
PrzednamiChinywłaściwe!a
ą

cje towarzysząceszukaniupsy-
chopatycznegomordercy, ale
i rozładowaćnapięciepowstałe
pokolejnejkłótnizŻenią(dodaj-
mywielką, lokalnąpatriotką).

Niewspominając o jeziorze
Ukiel (Krzywe),które jestpraw-
dziwą perełką stolicyWarmii.
WystarczyłoSzackiemupiętnaś-
cieminut,bysięzjawićnadjego
brzegiem, siąść, popodziwiać
piękne żaglówki, grających
wsiatkówkęczysquasha.

Ośrodeksportowo-rekreacyj-
ny nad jeziorem to prawdziwe
cudeńko. Całoroczna, nowo-
czesna przestrzeń przeznaczo-
na jestdla rodzin,awieczorami
zamienia się w urokliwemiej-
scezmałymiknajpkami,wktó-
rychmożnawypićdoskonałepi-
woz lokalnychbrowarów.

Nakoncertyilody
państwaKroczków
Tokolejnewabikimiasta, które
ominęły Szackiego. Koncerty,
naktórechybasąnajtańszebile-
ty w Polsce i lody państwa
Kroczków(wpisanenalistędzie-
dzictwa kulinarnego regionu).
Tepierwszepodczaswakacjiod-
bywająsięniemalkażdegodnia
w ramach Olsztyńskiego Lata
Artystycznego, te drugie zjeść
można na StarymMieście. Są
naturalneiniebanalne.Polecam
gałkę pietruszkowych i gałkę
słonegokarmelu.Tensmakna-
prawdę trudno zapomnieć.a
ą

ckiego
piękne zabytki
są nierozwiązane

WędrujemyposzlakachMałopolski

K
olejnymmiejscemna hi-
storycznymszlakuPierw-
szej Kompanii Kadrowej

jest Miechów –miasto, w któ-
rymkobietywitałyprzybywają-
cych żołnierzy kwiatami, a
wódz, marszałek Piłsudski
otrzymał słynnąKasztankę. To
tam zaczęła się praca polskiej
administracji,anaulicachpoja-
wiła się odezwa domieszkań-
ców,wktórej dowódcyprzeko-
nywali,żewOjczyźnieznówza-
panujepokój.

KompaniaKadrowaprzesz-
ła trasę ze Słomnik doMiecho-
wa.Wdrodzektośofiarowałdo-
wódcy oddziału Tadeuszowi
Kasprzyckiemu„Zbigniewowi”
konia, by polski oficer niemu-
siałwchodzićdomiastapieszo.
Śpiewając „Hej, strzelcy wraz,
nad nami Orzeł Biały”, przy
dźwiękachtrąbki,strzelcywma-
szerowalinamiechowskirynek.
PrzybyłyzoddziałemStanisław
Torpoinformowałopowstaniu
Komisariatu Wojsk Polskich
pod jego kierownictwem iwy-
dał zarządzenia dotyczące za-

kwaterowania i wyżywienia
strzelcóworazzapewnienienor-
malnego funkcjonowaniamia-
sta.ZastępcąTorabyłIgnacyDa-
szyński. Komisariat stał się za-
lążkiem polskiej administracji
naterenachodbijanychzrąkRo-
sjan.

MieszkankiMiechowaprzy-
gotowały posiłek dla polskiego
wojska.Pomagałstrzelcomrów-
nież hrabia Mieroszewski
z Czech. Świadkowiewspomi-
nali symboliczną scenę, kiedy
tostrzelcyostrzylibagnetyoka-

mienie ze zbiorowego grobow-
capowstańcówstyczniowych.

Wkrótce wmieście pojawił
się patrol austriackich drago-
nów. Kadrówka zajęła kwatery
wbudynkumonopolu spirytu-
sowego. 8 sierpnia do miasta
przybył Józef Piłsudski i Kazi-
mierzSosnkowski,azanimiko-
lejne oddziały strzeleckie
poddowództwemMieczysława
Norwid-Neugebauera.

WówczaspowołanoBatalion
Kadrowy pod dowództwem
Sosnowskiego. Na ulicach roz-

wieszono odezwę „RządNaro-
dowydoOgółuObywateliZiemi
Kieleckiej. Wojsko rosyjskie
opuszcza nasz kraj. Nie powró-
ci już do Polski.Wpostaci Rzą-
du Narodowego wstępują na
ziemię naszą – od tylu lat przez
moskala przemocąwygnane –
Prawo,Ład,Spokój,Bezpieczeń-
stwo.”

W Miechowie dowódcą
Pierwszej Kompanii Kadrowej
został Kazimierz „Herwin”Pią-
tek.Pocałymdniuodpoczynku
9 sierpnia Kadrówka opuściła

Miechówiudałasięwkierunku
Wodzisławia. TymczasemEu-
stachyRomer,właścicielmająt-
kuCzapleWielkie,ofiarowałJó-
zefowi Piłsudskiemu piękną
czteroletnią klacz – legendarną
Kasztankę.

Wubiegłym rokuMałopol-
skie CentrumEdukacji „MEC”
postawiłowMiechowie tablicę
upamietniającą przemarsz Pie-
rwszejKompaniiKadrowej.a
NAPODST.MATERIAŁÓWSTO-
WARZYSZENIAMAŁOPOLSKIE
CENTRUMEDUKACJI „MEC”

PaulinaPiotrowska
p.piotrowska@gk.pl

Akcja

b RynekwMiechowie, na którym co rokumieszkańcywitająmaszerującą Kadrówkę

ADariuszMarczewski–burmistrz

gminyimiastaMiechów

–Zgodnieztradycją,corokuKa-

drówkaodwiedzanaszemiasto.Wi-

tamymaszerujących jużna ulicyPił-

sudskiego i idziemy doRynku.Póź-

niejuczestnicymarszuodpoczywają

wmiechowskimamfiteatrze.

Wubiegłymrokuprzeszli także

naplacTadeuszaKościuszki,gdzie

nabudynkupowiatowejbiblioteki

publicznejodsłoniętazostała tablica

upamiętniającamarszałkaJózefa

Piłsudskiego iwkroczenieKadrówki.

Niedługonadtablicąpojawisię tak-

żeorzeł legionowy.

Tobyłważnymomentdlacałejhi-

storiiPolski, anaszamałaojczyzna–

Miechów– jestdumna,żebyliśmy jej

częścią. Odkilku latprzypominamy,

otym, wjaki sposóbwitanabyła

w1914rKadrówka– idącymżołnie-

rzomrzucanopodnogikwiaty.Wró-

ciliśmydotej tradycji i znówwitamy

ichwtensposób.Mieszkańcychęt-

nie wtymuczestniczą.

Marsz usłany kwiatami

zie Chińczycy budująmiasta widma
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Naulicach Kaszgaru
stoisk jest tyle, że

motorowery
przeciskają się

z trudem

Wzeszlymrokunajwiększą im-
prezę plenerowąwpółnocnej
Polsce,czyligdańskiJarmarkśw.
Dominika, odwiedziło 7 mln
osób.Organizatorzy liczą, że te-
raz gości będzie jeszczewięcej,
tymbardziej żewprowadzono
specjalneudogodnieniedlakie-
rowców.

Swójsamochódwweekendy
możemy zostawić na parkingu
wokolicy stadionu PGEArena,
a do centum dojedziemy bez-
płatnymautobusem.

– Jarmark to 755 lat tradycji,
23dnizabawy,mnóstwoemocji,
dobrej muzyki i niecodzienna
oferta handlowa. Tu znaleźć
można przedmioty ciekawe,
rzadkie,zadziwiające–starocie,
wyrobyartystyczneirzemieślni-
cze–zachęcaJoannaCzauderna-
Szreter, dyrektor programowa
imprezy. Wydarzeniu towarzy-
szą m.in. koncerty.Wśród pio-
senkarzyznaleźlisięm.in.Moni-
kaBrodka,MelaKoteluk iKamil
Bednarek.a

Jarmark św.Dominika
zaprasza doGdańska

Gdańsk

MonikaJankowska
redakcja@gk.pl

TegorocznyJarmarkśw.Domi-
nikakusiatrakcjami.Stoiska
przygotowałoażtysiącwy-
stawców.Czekananasteż29
bezpłatnychkoncertów.


