BOLESŁAW czy KAROL?

BOLESŁAW CHROBRY - KAROL FABIAN

Bolesław dla Żychlina nie zrobił nic.

Karol oddał miastu wszystko co miał.
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Bolesław I Chrobry (ok. 967 - 1025)
Władca Polski z dynastii Piastów, pierwszy
koronowany król Polski.
Bolesław urodził się w kraju chrześcijańskim.
Niemiecki kronikarz Adam z Bremy pół wieku
po śmierci Bolesława Chrobrego napisał
o nim:rex christianissimus
(król arcychrześcijański), a w epitafium athleta Christi (Chrystusa zapaśnik).

Karol Fabian (1869 - 1945)
Fabrykant, społecznik, mieszkaniec Żychlina.

Karol urodził się w Żychlinie
w kraju chrześcijańskim.
Ochrzczony został w Kutnie, w kościele
Ewangelicko-Augsburskim.

Poród w średniowieczu.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kutnie.

Evangelium secundum Johannem

Biblia Lutra z połowy XVIII wieku.
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972 r. Bitwa pod Cedynią. Zwycięstwo księcia
Polan – Mieszka I nad margrabią Marchii
Łużyckiej Hodonem.

973 . Zjazd w Kwedlinburgu - ugoda między
Mieszkiem I a Hodonem. Uznano zwycięstwo
Mieszka, lecz Otton I nakazuje mu pozostawid
syna Bolesława jako zakładnika i gwaranta pokoju na cesarskim dworze.

Quedlinburg, widok na
wzgórze zamkowe.
Miejsce uwięzienia młodego
Bolesława przez
Cesarza Ottona I.
Cesarz Otton I Wielki.

Ukooczył gimnazjum w Łowiczu.

Dalej uczył się w Technikum w Winterthul
koło Zurichu (Szwajcaria).
1891 r. Udany egzamin na czeladnika.

Bolesław Chrobry był władcą chrześcijaoskim,
nie przeszkadzało mu to jednak w porzucaniu
żon i poślubianiu kolejnych.
W 984 jego ojciec Mieszko I zaaranżował
małżeostwo Bolesława z córką margrabiego
Miśni Rygdaga. Bolesław miał nie więcej niż
siedemnaście lat i w pełni podlegał władzy ojca.
Chłopaka prawdopodobnie w ogóle nie zapytano o zdanie. Wszystko zaplanował Mieszko I,
a jego następca miał tylko wykonywad polecenia. Posłusznie wziąd udział w weselu i skonsumowad związek.
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Następnie na Wydziale Budowlanym
Politechniki Berlioskiej.
Królewska Wyższa Szkoła Techniczna
Konigliche Technische Hochschule, zwana też
inaczej Wyższą Szkołą Techniczną Carlottenburg.
Obecnie dzielnica Berlina

Na żądanie Mieszka małżeostwo zostało zerwane, a kobietę przepędzono. Poniżona opuściła
Wielkopolskę w 985 roku i z tą chwilą zupełnie
zniknęła z kart historii.
W 1904 roku w Petersburgu przeprowadził nostryfikację dyplomu i rozpoczął samodzielną pracę.

Błagania na nic się zdały. Margrabianka została bezceremonialnie przepędzona z Wielkopolski.

W 1905 r. gdy miał 36 lat,
W 1911 r. w Żychlinie
w Leśmierzu pow. zgierurodziła się córka Alina
ski, przyszedł na świat syn
Wanda.
Kazimierz.
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Niewykluczone, że odtrącona żona Chrobrego
spędziła ostatnie lata swojego życia w klasztornych murach.

W 1909 roku powrócił do Żychlina, gdzie utworzył
Zakłady Przemysłowe „Fabianówka”.

Dzięki książce Kamila Janickiego pt. „Żelazne
damy” poznasz historię kobiet, które zbudowały
Polskę.

Gobelin, "Bitwa pod Cedynią", Danuta MichnoPaprowicz (1972 r.).
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Po śmierci Mieszka I (25 maja 992), Bolesław
w nieznanych okolicznościach szybko przejął
władzę nad całym krajem, a następnie wygnał macochę i swoich przyrodnich braci.

1914 w Warszawie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego
powstaje Polska Organizacja Wojskowa.
Żychlioska Komenda Miejscowej POW nosiła Nr 7.
liczba członków liczyła około 40 osób
m.in. Karol Fabian.
Pogaoscy Słowianie na grafice Borysa Olszaoskiego.

Atmosfera polityczna na książęcych dworach.

Tortury w średniowieczu.

Około roku 986, drugą żoną Bolesława została, również nieznana z imienia, księżniczka węgierska. Jej pochodzenie nie jest pewne. Niektórzy historycy uważali ją za córkę pierwszego
historycznego księcia węgierskiego, Gejzy, ojca
św. Stefana. Węgierka obdarzyła Bolesława
pierworodnym najpewniej synem Bezprymem.

Na ilustracji: książę Gejza ze swoją żoną Karoldą
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1915 r. Za swą działalnośd polityczną został internowany i zesłany do obozu w Celle pod Hanowerem.

„Koronacja pierwszego króla Polski”
Strzałką oznaczony syn Bolesława - Bezprym.
12 sierpnia 1915 r. Calle.
„ Na zamku flaga, oraz na wszystkich domach w mieście, zaś w kościołach zaczęto bid w dzwony. Około
godziny 10-ej wieczorem z okien naszej celi dojrzeliśmy długie szeregi wojska z pochodniami, otoczone
tłumem mieszkaoców. Pochód poprzedzała orkiestra, był to „fakelzug” z okazji zajęcia Warszawy. Ten
i ów smutnie pokiwał głową. Obawa czy mieszkaocy
uciekli, czy też zostali, czy było bombardowanie, napełniała serca trwogą. Z Żychlina przybył p. Karol
Fabian, przewodniczący komitetu obywatelskiego”.
Bezprym (986-1031), pierworodny
syn Bolesława Chrobrego

Po raz trzeci w związek małżeoski książę
Bolesław wstąpił w 988 lub 989 r. Bolesław miał wówczas 20 lat. Tym razem
małżeostwo trwało aż do śmierci trzeciej,
ukochanej, żony w 1017 r. Znamy jej imię,
była to Emnilda, córka księcia słowiaoskiego Dobromira.
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3 maja 1916. Karol Fabian w obozie w Celle .
W sierpniu 1918 r. wraca do Żychlina.
Elektrownia w „Fabianówce” w 1918 roku zaczęła
zaopatrywad mieszkaoców Żychlina w energię elektryczną do oświetlenia
Gall Anonim zawarł w swojej kronice piękny
opis dobroci Emnildy, która wybawiała od
śmierci skazanych przez Bolesława przedstawicieli różnych rodów.
992 r. Mieszko I umiera. Zaczyna się spór o
władzę, bo tronu domagają się synowie
Mieszka I zarówno z pierwszej, jak i z drugiej żony. Konflikt ten podsyca jeszcze bardziej macocha jednego z kandydatów do
tronu - Bolesława Chrobrego.
Chrobry jednak nie
przejmuje się nimi w
ogóle i stosuje wobec
nich ciężkie tortury, które kooczą się śmiercią
braci. Bolesław Chrobry
zostaje w roku 992 księciem Polski.

W 1921 r. w Żychlinie powstały „Polskie Zakłady
Elektryczne Brown-Boveri Sp. Akc."
Adaptowano budynki dawnej fabryki cukru do celów
nowej produkcji silników elektrycznych. Przebudowę
i rozbudowę budynków fabrycznych oraz mieszkalnych wykonał w rekordowo krótkim czasie, około 2
lat (1922-1923) inż. Karol Fabian .
1921r.

1923 r.

Za namową cesarza Ottona III i w porozumieniu z Bolesławem przy końcu 996 przybył do
Polski św. Wojciech, aby podjąć misję wśród
pogańskich Prusów.

Otton III w pełni swojego
nastoletniego majestatu…
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Św. Wojciech.

Bolesław okazał Wojciechowi wielką gościnnośd, ale nie zaproponował mu w Polsce żadnej
ciepłej posady. Przy pierwszej okazji posłał go
dalej na wschód ze straceoczą misją.

Bolesław pokierował biskupa do Prusów, musiał
liczyd się z tym, że misjonarz nie powróci. Może
zresztą po cichu właśnie tego oczekiwał. Dalszy
rozwój wypadków jasno pokazuje, że porażka
Wojciecha leżała w najlepszym interesie Bolesława.

Męczeostwo Wojciecha wyobrażone
na drzwiach gnieźnieoskich.

Budynek przy ul. Narutowicza 83 został przebudowany z dawnej folwarcznej stodoły byłego majątku
ziemskiego Walentynów. Przebudowy dokonał budowniczy Karol Fabian na zlecenie dyrekcji nowopowstałej fabryki Brown – Boveri. Do dziś funkcjonuje jako budynek mieszkalny.
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Czy to Bolesław Chrobry zamordował
świętego Wojciecha?
W 1002 roku, 10 lat po śmierci Mieszka I do
Krakowa przybył syn brata matki Bolesława
Chrobrego, Dobrawy, Bolesław Rudy. Tenże
książę czeski trafił do władztwa Piastów i tutaj
został oślepiony. Oczywiście, stało się to z polecenia Bolesława Chrobrego.

Bolesław III Rudy książe czeski.

Wyłupianie oczu
w średniowieczu.

Inż. K. Fabian wzniósł także budynki cukrowni Żytyo
na Wołyniu.

Brał udział w budowie cukrowni Włostów
w pow. opatowskim.

Mroczne uroki średniowiecza.
Przeprowadził gruntowny remont Mirkowskiej Fabryki Papierów w Konstancinie k. Warszawy.

Czwartą żoną Chrobrego była margrabianka
miśnieoska Oda. Była ona najmłodszą córką
margrabiego miśnieoskiego , a zawarty ślub
stanowił przypieczętowanie polskoniemieckiego pokoju w Budziszynie. Do ślubu
doszło prawdopodobnie 3 lutego 1018 r.
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Portret Ody
Miśnieoskiej
autorstwa
Jana Matejki

W 1018 r. Bolesław Chrobry jeszcze za życia
swojej czwartej żony Ody poślubił księżniczkę
ruską Przedsławę, córkę wielkiego księcia kijowskiego Włodzimierza. Miało to miejsce podczas wyprawy kijowskiej Chrobrego w 1018 r
14 sierpnia 1018 r., po
krótkim oblężeniu Bolesław zdobył Kijów. Chrobry
wjeżdżając do Kijowa uderzył w Złote Wrota mieczem, który się wyszczerbił. Jedną z kijowskich zdobyczy Chrobrego była siostra Jarosława Mądrego Przedsława, o której
rękę wcześniej bezskutecznie zabiegał. Po
uprowadzeniu Przedsławy do Polski, Chrobry
uczynił ją swoją nałożnicą. Przedsława nie dostąpiła zatem godności żony Bolesława Chrobrego. Gall przytacza słowa Chrobrego wypowiedziane po wkroczeniu do Kijowa i uderzeniu w Złotą Bramę: "Tak jak w tej godzinie Złota Brama miasta ugodzoną została tym mieczem, tak następnej nocy ulegnie siostra najtchórzliwszego z królów, której mi dad nie
chciał. Jednakże nie połączy się z Bolesławem
w łożu małżeoskim, lecz tylko raz jeden, jak
nałożnica, aby pomszczona została w ten sposób zniewaga naszego rodu, Rusinom zaś ku
obeldze i haobie".

W latach 1922-1935 był prezesem zarządu Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej w Żychlinie.

Inż.Karol Fabian rozbudował remizę strażacką
z salą teatralną i budynki fabryczne zwane
„Fabianówką".
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Chrobry zgwałcił zatem ruską księżniczkę.
Uprowadzenie Przedsławy do Polski przez
Chrobrego potwierdzają także latopisy ruskie
oraz niemiecki kronikarz Thietmar., który napisał: „ten stary wszetecznik Bolesław uprowadził bezwstydnie, zapominając o swojej
ślubnej małżonce".
„W Ostrowie Lednickim Predsława urodziła
Bolesławowi Chrobremu dwie dziewczynki
o nieznanych imionach, wydane później
za wielkopolskich wielmożów. Jednym z nich
był podobno Miecław z rodu Doliwów, wysoki urzędnik i wojewoda na dworze króla
Mieszka II, później władca Mazowsza”.
(Skandaliści w Koronach - A. Zielioski).

KAROL FABIAN
zm. 1945 r.

Dwie dziewczynki -fikcja literacka.

Materiały V Seminarium zorganizowanego
przez Oddział Kielecki
Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Instytut Historii Wyższej Szkoły
Pedagogicznej im. Jana
Kochanowskiego w
Kielcach i Kielecki Dom
Środowisk Twórczych
Kielce, 7-10 października 1999.
„Żychlińscy Doliwowie pochodzili prawdopodobnie od Masława” - prof.. J. Bieniak

W jednym z rozdziałów: „Fabian Karol (18691945), budowniczy, projektant i wykonawca”.

