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Kamil K. Bogusz - absolwent Wydziału Historii i Dziedzictwa 
Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie, gdzie obecnie kontynuuje studia w Szkole 
Doktorskiej UPJPII. Szczególnie bliskie są mu zabytki sztuki 
sakralnej, odkrywanie dziejów regionu oraz zagadnienia 
dotyczące genealogii. Od listopada 2019 r. dyrektor Muzeum 
w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich.

Aleksandra Rafalska - kustosz, absolwentka historii i wiedzy 
o społeczeństwie na Uniwersytecie Pedagogicznym 
w Krakowie. pracuje w Dziale Historii i Kultury Regionu, 
opiekuje się zbiorami zgromadzonymi w kolekcji papieskiej. 
Interesuje się dziejami Chrzanowa oraz życiem codziennym, 
szczególnie w XIX w. 

Luiza Trybuś - kustosz, absolwentka historii Kościoła 
n a  Pa p i e s k i e j  A k a d e m i i  Te o l o g i c z n e j  w  K ra ko w i e . 
Do jej zainteresowań należy historia Polski w XIX w. oraz XX w., 
a szczególnie dzieje Chrzanowa oraz Libiąża w tym okresie. 
W Muzeum zajmuje się opieką nad działem etnografii 
oraz składnicą akt.

FOTOGRAFIE
Michał Wolarek - Mkropka 
Pracownia Fotograficzna
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Salvete!

***
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 Opowieść o dawnym Chrzanowie to już kolejna 
wystawa Muzeum w Chrzanowie, która prezentuje niezwykłe 
dzieje naszego miasta przez pryzmat zachowanych pamiątek 
przeszłości. Jest tym cenniejsza, że tytułowa opowieść, 
snuta przez kuratorki, została ukazana poprzez wybrane 
eksponaty znajdujące się w zbiorach naszej instytucji. Niestety 
z racji ograniczonego miejsca nie ma możliwości ukazania 
całego zasobu, który opiewa na ponad 34 000 różnego rodzaju 
artefaktów, lecz te 200 specjalnie wyselekcjonowanych 
obiektów opowie Państwu niezwykłą historię.
 W tych artefaktach ukryty jest język, który pomaga 
lepiej zrozumieć przeszłość, przemawiając tysiącem słów. 
Ich odczytanie determinuje naszą zdolność do zrozumienia 
nas samych – spadkobierców mieszczan chrzanowskich. 
Mimo, iż założenie urbanistyczne w centrum miasta nie uległo 
znaczącym zmianom na przestrzeni dziejów, to należy 
pamiętać, że w ramach jego struktur pojawiło się wiele 
elementów nowych, jak i wiele bezpowrotnie utracono. 
Mowa tu m.in. o zabudowie śródrynkowej, w tym o ratuszu 
miejskim, budynkach sądowo-więziennych, czy jatkach. 

 Początkowo drewniane zabudowania miasta, 
ewoluowały wraz z postępem techniki budownictwa 
i zmianami myśli architektonicznej. W miejscu pierwotnych 
budynków, powstawały coraz to nowsze, które jednak 
wpisywały się w dawne układy parceli. Na prezentowanych 
obrazach i fotografiach można więc obok współczesnych 
obiektów i krajobrazów, doszukiwać się śladów przeszłości 
(swego rodzaju „ostańców”, które są cały czas obecne 
w przestrzeni miejskiej.
 Za każdym obiektem, za każdym miejscem kryje się 
historia konkretnego człowieka, konkretnej rodziny, 
konkretnego wydarzenia.  Historia i  jej  bohaterowie 
nieustannie do Nas mówią, zarówno z budynków miejskich, 
jak i drobnych pamiątek przeszłości, które są okruchami 
dziejów. To nasze dziedzictwo, którego największym 
zagrożeniem jest brak świadomości o jego wartości. 
Obowiązkiem współczesnego społeczeństwa jest pamięć, 
odpowiedzialna ochrona oraz dokładne poznanie dziedzictwa 
kulturowego. Ta wystawa jest kolejnym krokiem na drodze 
do jego poznania.
 Kamil K. Bogusz, dyrektor Muzeum w Chrzanowie

 „Opowieść o dawnym Chrzanowie” snują zatem: 
stara mapa i kontrakty na zakup gruntów, pocztówki 
i fotografie, obrazy i rysunki. W tym zadaniu pomagają 
im artefakty: czerwone korale i krzyżyk z okresu niewoli 
narodowej, skarbonka Towarzystwa Zaliczkowego i lampka 
chanukowa, mikroskop i pudło malarskie. A swoje historie 
o p o w i a d a j ą  m i ę d z y  i n n y m i :  W e r n e r  L o e w e n f e l d , 
Jan Chwastowski, Mikołaj Bytomski, Julia Oczkowska 
i Antoni Andrysik. Po połączeniu tych elementów, dostrzegamy 
obraz dawnego Chrzanowa, który jednak nie jest już dla nas tak 
odległy.
 A zatem „Opowieść o dawnym Chrzanowie” 
może kreślić każdy przedmiot, który leży dziś zakurzony 
i trochę zapomniany na strychu oraz każda fotografia 
z rodzinnego albumu. Może warto czasem się wsłuchać 
w to co mają nam one do powiedzenia, wszak dzieje to ludzie, 
przedmioty i miejsca. 

Luiza Trybuś, kustosz Muzeum w Chrzanowie

 S n u j ą c  o p o w i e ś ć  o  d a w n y m  C h r z a n o w i e 
p r z e c h o d z i m y  p r z e z  m i e j s c a ,  k t ó r y c h  d z i s i a j 
już nie ma lub całkowicie się zmieniły: brukowany Rynek 
ze straganami handlarzy, kryte gontem lub papą drewniane 
domy i dwór dawnych właścicieli miasta. Podczas naszej 
podróży spotykamy ludzi, którzy inaczej niż my postrzegali 
świat, ubierali się inaczej, ale w gruncie rzeczy mieli takie same 
problemy jak my. 
 Jak zatem opisywać miejsca, których już nie ma? 
Jak opowiadać o ludziach, którzy żyli w dawnych czasach? 
W tym pomagają nam dokumenty oraz artefakty, będące 
ś w i a d k a m i  m i n i o n y c h  w i e k ó w .  I  t a k  n a  p r a w d ę 
to właśnie te przedmioty kreślą historie miejsc i mieszkańców 
miasta, które dzisiaj nie jest już takie samo, jak przed laty. 
Przez lata w Muzeum zgromadzono wiele przedmiotów 
będących dziś niemymi świadkami historii Chrzanowa. 
I dzisiaj to one, zgromadzone razem, ukazują obraz dziejów.
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WERNER LOEWENFELD, [WIDOK NA UL. MICKIEWICZA], 
Chrzanów, 1906 r. (?), papier, ołówek, gwasz, rysunek podkolorowany, wys.: 20,1 cm, szer.: 17,5 cm, nr inw.: MCh-S/3679

***

 Werner Loewenfeld urodził się w 1890 r., jako młodszy syn Adolfa i Elise z domu Bail. Wraz ze swoim starszym 
bratem Hugo kształcił się w gimnazjum w Pszczynie. W swoich latach szkolnych obaj bracia zachorowali na szkarlatynę, 
niestety Hugo zmarł w wieku 15 lat. Werner wyzdrowiał i w lecie 1905 r. powrócił do domu rodziców na rekonwalescencję. 
To zapewne wówczas powstały rysunki - pejzaże dawnego Chrzanowa. Werner swoje prace wykonywał różnymi technikami: 
węglem, ołówkiem, kredką, akwarelami i piórem. Swoje dorosłe życie spędził w Monachium, gdzie zajmował się malarstwem 
oraz rzeźbiarstwem. Zmarł w wieku 60 lat w Norymberdze. 
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WERNER LOEWENFELD, [WIDOK NA KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA], 
Chrzanów, 1901 r., papier, ołówek, wys.: 20 cm, szer.: 13 cm, nr inw.: MCh-S/3704

***

 Kościół św. Mikołaja Biskupa jest najstarszą świątynią w Chrzanowie, a pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1326 r.,  
Prawdopodobnie pierwotna świątynia była drewniana, a z czasem zastąpiono ją murowaną. Obecnie, najstarszą częścią, 
wzniesioną w 1 poł. XV w. jest gotyckie prezbiterium, natomiast z 1 poł. XVII w. pochodzi kaplica pw. św. Stanisława. 
Wynikiem przebudowy w latach 1912-14 są nawa oraz kaplica Matki Bożej, zaprojektowane przez Stanisława Oszackiego 
(1875-1937). Bryła kościoła zwieńczona jest strzelistą sygnaturką, na której niegdyś znajdował się zegar. Witraże świątyni 
projektował Stefan Witold Matejko, bratanek Jana Matejki. We wschodnio-południowej części placu przykościelnego 
stoi budynek dawnej kostnicy, obecnie dzwonnica. Teren wokół kościoła to dawny cmentarz, na którym chowano zmarłych 
obywateli miasta Chrzanowa, od średniowiecza aż do ok. 1808 r.
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WERNER LOEWENFELD, [FRAGMENT ZABUDOWAŃ DWORSKICH], 
Chrzanów, XIX/XX w., papier, farby akwarelowe, akwarela, wys.: 10 cm, szer.: 11,4 cm, nr inw.: MCh-S/3694

***

 Przyjeżdżając do Chrzanowa Werner Loewenfeld mieszkał w budynku dawnego lamusa dworskiego, który stanowił 
część zespołu dworskiego, będącego rezydencją właścicieli miasta. Loewenfeldowie, którzy kupili dobra chrzanowskie 
w 1856 r. zaadaptowali go na swoją rezydencję mieszkalną. Dokonano wówczas niezbędnych do realizacji tego celu przeróbek, 
takich jak: zmiana układu okien, wykonanie drzwi z gankiem wyjściowym do ogrodu, otynkowanie ścian zewnętrznych, 
dobudowanie tarasu - oranżerii z kuchnią na parterze. Ponadto w stylu angielskim urządzono park - ogród dookoła budynku. 
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PAS CYGAŃSKI (BROSZA), 
brak miejsca, XIX/XX w., metal, gięcie, kucie i skręcanie, odlew, 
r y t o w a n i e ,  s z e r. :  6 , 3  c m ,  ś r. :  1 1 , 6  c m ,  d ł . :  5 0  c m , 
nr inw.: MCh-S/3667

***

 Według przekazów rodzinnych broszę tę podarował 
Henrykowi Loewenfeldowi przywódca romskiej społeczności 
z Chrzanowa, zaś Henryk wykorzystał motyw lwów z wężem 
jako własny inicjał.  Motyw ten pojawił się również 
w logo Teatru Apollo przy Shaftesbury Avenue w Londynie, 
który został otwarty 21 II 1901 r. W założeniu miał to być teatr 
muzyczny. Projekt tego budynku sporządził londyński 
architekt Lewin Sharp, zaś Walter Wallis (wykonawca 
projektu)  dołożył  starań aby obiekt  wpasował  s ię 
w  a r c h i t e k t u r ę  u l i c y,  u ż y w a j ą c  l o n d y ń s k i e j  c e g ł y. 
Henryk Loewenfeld kierował teatrem do 1920 r. 
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RYNEK. PIERZEJA ZACHODNIA I PÓŁNOCNA, 
Nakł. T.K.Ch., 1914 r., papier, farba drukarska, druk, pocztówka, wys.: 8,8 cm, szer.: 13,7 cm, nr inw.: MCh-AGF/295

***

 Rynek w Chrzanowie został wytyczony jako prostokątny plac przy pierwotnej drodze Kraków-Śląsk (północna krawędź) 
o wymiarach 2 i1/3 sznura (pierzeje północna i południowa) i 2 sznury (pierzeje wschodnia i zachodnia). Na przestrzeni dziejów 
zabudowa śródrynkowa uległa przeobrażeniom, z krajobrazu rynku z początku XIX w. zniknął między innymi drewniany ratusz, 
jatki, czy drewniane domy podcieniowe. 
 Początkowo, drewniane zabudowania miasta ewoluowały wraz z postępem techniki budownictwa i zmianami myśli 
architektonicznych. W miejscu pierwotnych budynków, powstawały coraz to nowsze, które jednak wpisywały się w dawne 
układy parceli. Przykładem mogą być tzw. „zadzia”, czyli głównie budynki gospodarcze znajdujące się na zapleczach domów 
przyrynkowych, które z czasem zmieniły się w oficyny mieszkalno-użytkowe.
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ALEJA HENRYKA, 
Wyd. J. Klein, Kraków, 1907 r., papier, farba drukarska, druk, pocztówka, wys.: 9,2 cm, szer.: 13,9 cm, nr inw.: MCh-AGF/9132

***

 Aleja Henryka została wytyczona w 1893 r., stając się najbardziej reprezentatywną ulicą w Chrzanowie. Swoją nazwę 
zawdzięcza dawnemu właścicielowi terenu, na którym się znajduje - Henrykowi Loewenfeldowi, który wydzierżawił ziemie 
miastu. 
 Projekt wytyczenia Alei stworzył miejski budowniczy Franciszek Urbańczyk. Przy tej ulicy szybko zaczęły powstawać 
najbardziej reprezentatywne budynki użyteczności publicznej, takie jak: Rada Powiatowa , Sąd Powiatowy, Kasyno Urzędnicze, 
czy Towarzystwo Zaliczkowe. Budowano tam także wille liczących się w mieście osobistości. Budynki te były zwrócone 
swoimi fasadami w stronę ulicy, a przed nimi tworzono reprezentacyjne ogrody. Według źródeł Aleja była obsadzona lipami 
i kasztanowcami. 
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SKARBONKA TOWARZYSTWA ZALICZKOWEGO W CHRZANOWIE, 
Polska, l. 30. XX w., metal, wys. 12,5 cm, gł. 5,8 cm, dł. 10 cm, nr inw.: MCh-S/3529

***

 Statut Towarzystwa Zaliczkowego w Chrzanowie z dnia 30 VI 1881 r. został zatwierdzony przez Sąd Krajowy 
w Krakowie uchwałami 30 XII 1881 r. oraz 20 I 1882 r. Prezesem Rady Nadzorczej został hr. Artur Potocki, inicjator powstania 
tejże instytucji. Pierwsi pracownicy Towarzystwa nie pobierali wynagrodzenia za swoją pracę. W 1894 r. utworzono agendę 
w Jaworznie, a w następnych latach tzw. „wędrowne agencje” w Trzebini i Sierszy. Liczba członków Towarzystwa stale się 
powiększała, a zatem dysponowała coraz większym kapitałem. W latach 1904-1914 Towarzystwo Zaliczkowe w Chrzanowie 
otrzymało przedstawicielstwo centralnego Banku Austro-Węgierskiego oraz Banku Przemysłowego we Lwowie. 
 Natomiast budynek Towarzystwa wybudowano w 1895 r. przy Alei Henryka 22, na gruntach zakupionych 
od Bruna Loewenfelda. Jak pisze Jan Pęckowski, został on przebudowany w 1931 r., celem dostosowania do ówczesnych 
wymogów, które powinny spełniać budynki bankowe. Od tego roku nie wprowadzano istotnych zmian w jego wyglądzie.
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C.K. STAROSTWO I RADA POWIATOWA, 
Nakł. T.K.Ch, GGJ, 1914 r., papier, farba drukarska, druk, pocztówka, wys.: 9 cm, szer.: 13,7 cm, nr inw.: MCh-AGF/293

***

 Powiat chrzanowski utworzono w ramach reformy administracyjnej przeprowadzonej w Wielkim Księstwie 
Krakowskim i Królestwie Galicji i Lodomerii w latach 1853-1854. Natomiast Starostwo Powiatowe w Chrzanowie powstało 
w 1868 r. z przekształcenia Urzędu Powiatowego działającego od 1855 r. Jego organami były Rada Powiatowa 
(organ prawodawczy) oraz Wydział Powiatowy (organ wykonawczy). 
 Budynek Starostwa Powiatowego został wybudowany w 1894 r. przy Alei Henryka. Autorami projektu 
byli najprawdopodobniej dwaj chrzanowscy budowniczy: Franciszek Urbańczyk oraz Bolesław Chwastowski. 
W 1930 r. budynek został przebudowany i uzyskał bardziej współczesną formę. Jak pisał Jan Pęckowski w monografii 
Chrzanowa na początku lat 30. XX w. na parterze mieściła się Powiatowa Kasa Oszczędności i mieszkanie sekretarza, 
a na piętrach biura oraz sala posiedzeń. 
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DYPLOM HONOROWEGO CZŁONKA OSP DLA MIKOŁAJA BYTOMSKIEGO, 
Chrzanów, 1928 r., papier, farby akwarelowe, tusz, pismo odręczne, szer.: 54 cm, dł.: 74 cm, nr inw.: MCh-S/3386

***

 Mikołaj Bytomski urodził się w Chrzanowie w dniu 10 IX 1882 r., jako syn Mikołaja Franciszka Bytomskiego 
(1839-1919) i Agnieszki z d. Mąsior (1843-1879). Był członkiem Stowarzyszenia Rzemieślniczego Szewskiego oraz stał na czele 
komisji egzaminacyjnej dla czeladników szewskich. Mikołaj Bytomski został mianowany członkiem honorowym chrzanowskiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej, a w późniejszym czasie został prezesem tejże organizacji. W latach 1920-1925 i 1927-1932 pełnił 
funkcję burmistrza miasta Chrzanowa. Zmarł w Chrzanowie w domu przy ul. Zielonej dnia 25 III 1932 r., w wieku 49 lat. 
Pogrzeb odbył się w dn. 27 III 1932 r.

był burmistrzem miasta Chrzanowa w latach 
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PUDŁO MALARSKIE JANA CHWASTOWSKIEGO, 
Chrzanów, przed 1945 r., drewno, metal, wys.: 38 cm, nr inw.: MCh-S/2904

***

 Jan Chwastowski urodził się w 1879 r. w Chrzanowie. Był synem Romana Bolesława Chwastowskiego oraz Agnieszki 
z domu Fronik. Od 1895 r. kształcił się w krakowskiej Szkole Przemysłowej na wydziale artystycznym, w której otrzymał 
absolutorium, zaś od 1899 r. studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1905-1910 pracował jako artysta 
malarz w Krzeszowicach, Krakowie i Wilnie przy dekoracji kościołów i pałaców. W 1910 r. został mianowany nauczycielem 
rysunków w Państwowym Gimnazjum w Tarnopolu, zaś w 1914 r. objął posadę nauczyciela rysunków w Prywatnym Gimnazjum 
Realnym w rodzinnym Chrzanowie. W latach 1927-1930 razem z uczniami wykonał malowidła ścienne w budynku liceum. 
Jest również autorem przedstawienia św. Stanisława Kostki na sztandarze licealnym. To właśnie Jan Chwastowski utrwalił 
obraz dawnego Chrzanowa na swoich obrazach. Zmarł w 1960 r. i został pochowany na chrzanowskim cmentarzu. 
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JAN CHWASTOWSKI, [DWÓR OSSOLIŃSKICH], 
Chrzanów, 1938 r., papier, tusz, sepia, rysunek lawowany, wys.: 24,5 cm, szer.: 33,5 cm, nr inw.: MCh-S/26

***

 „Dwór murowany dachem gontowym pokryty, do którego wchodząc w odrzwiach kamiennych ciosanych 
drzwi podwójne [...] przy ktorych po oby dwóch stronach okien dwa w futrynach kamiennych [...]” Tymi słowami rozpoczyna się 
opis dworu z XVIII w. zawarty w inwentarzu dóbr sporządzonym w 1786 r. Jednak pierwsza wzmianka źródłowa o siedzibie 
właścicieli miasta pochodzi z 1430 r. W okresie staropolskim w dworze odbywały się posiedzenia rady miejskiej. Jak wynika 
ze wspomnianego opisu zabudowań był on otoczony parkanem, który zamykała brama. Za nią znajdował się dziedziniec, 
a po jego prawej stronie dwie oficyny. Natomiast po lewej stronie mieściły się stodoły oraz zadaszona studnia. Murowany 
dwór znajdował się między jedną z oficyn a stajniami. W skład kompleksu wchodził także folwark, na który składały się: piekarnia, 
chlew dla drobiu i trzody, spichlerz, szopa, stodoła oraz browar. Między podwórkiem a stodołą i browarem rozpościerał się ogród. 
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JAN CHWASTOWSKI, [BROWAR PRZY UL. BARTOSZA GŁOWACKIEGO], 
Chrzanów, 1938 r., tektura, farby akwarelowe, akwarela, rysunek lawowany, wys.: 24,5 cm, szer.: 33,5 cm, nr inw.: MCh-S/25

***

 Pierwsza wzmianka źródłowa o browarze „Swyncona” w Chrzanowie pochodzi z lat 40. XV w. Zgodnie z zapiskami 
źródłowymi zbudował go pleban Mikołaj z Płok na specjalnie w tym celu zakupionym placu. Z kolei mieszczanin chrzanowski, 
niejaki Szyłko, dzierżawił browar, zwany „słodowyna”. Końcem XVIII w. dwa browary należały do właścicieli miasta, 
a stały nad Chechłem pod Kościelcem. Ich opisy znajdujemy w „Inwentarzu dóbr klucza chrzanowskiego” z 1786 r. 
 Ponadto do XVIII w. majętniejsi mieszczanie posiadali na własność mniejsze lub większe słodownie, które mieściły się na 
„zadziach” (tyłach) domów lub poza miastem. W XVIII w. produkcję i wyszynk piwa oraz słodu przejęli Żydzi. 
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JAN CHWASTOWSKI, [ZABUDOWA DREWNIANA PRZY UL. KRZYSKIEJ],
karton, farby akwarelowe, rysunek lawowany, akwarela, wys.: 24,5 cm, szer.: 33,5 cm, nr inw.: MCh-S/35

***

 Ulica Krzyska lub Świętokrzyska swoją nazwę zawdzięcza kościółkowi pw. św. Krzyża, który się tam znajdował 
od XVI w. do XIX w. To przy tej ulicy prowadzącej z miasta w kierunku południowym wykształciło się jedno z chrzanowskich 
przedmieść. Miało ono charakter osadniczo-rolniczy, jednak zabudowa nie miała zwartego charakteru. Pierwsze wzmianki 
o domostwach w tym rejonie pojawiły się w 1 poł. XVI w., jednak zapewne rozwój osadnictwa nastąpił wcześniej. 
Za wspomnianym kościołem znajdował się ciąg domów i ogrodów. 
 Dom przedmiejski swoim wyglądem przypominał zarówno domy małomiasteczkowe (wysoki dach pokryty gontem, 
brak pomieszczeń inwentarskich) jak i chałupy (niewielkie rozmiary). Domy te posiadały konstrukcję zrębową, a ich zewnętrzne 
ściany bielono. 
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JAN CHWASTOWSKI, [ZABUDOWA DREWNIANA PRZY UL. BALIŃSKIEJ],
karton , farby akwarelowe, akwarela, rysunek lawowany, wys.: 24,5 cm, szer.: 33,5 cm, nr inw.: MCh-S/32

***

 Tak drewniane domy opisuje Julia Oczkowska (1886-1982): „Dom stał przy ulicy, drewniany, obszerny, rozłożysty, 
dobrze utrzymany. Długa sień biegła przez całą szerokość domu, na drugą jego stronę, na podwórko, gdzie były jeszcze 
mieszkalne przybudówki, budynki gospodarskie, a dalej duży ogród. Z tej sieni wchodziło się na dwie strony do mieszkań. Prawie 
wszyscy w tym czasie mieszkali w jednym tylko pomieszczeniu [...] Do obu tych stancji prowadziły osobne drzwi z sieni [...] Komora 
to było takie pomieszczenie gospodarskie, robocze. [...] W wielkiej izbie się spało, odrabiało delikatniejsze zajęcia i prace, 
spędzało się święta, odpoczywało i przyjmowało gości. [...] We frontowej ścianie były dwa bliźniacze okna wychodzące na ulicę. 
[...] Sufit opierał się na trzech stragarzach o ściętych krawędziach i ozdobionych inną jeszcze ciesielską sztuką. [...] W kącie 
stał murowany piec [...] Wzdłuż ściany przeciwległej do drzwi, najbardziej wystawnej, stały dwa łóżka, a między nimi komoda. [...] 
Nad łóżkami i komodą, przymocowane do dwóch listew na ścianie i suficie, wisiały rzędem jeden przy drugim święte obrazy, 
nachylone skośnie ku izbie. [...] Pod oknem stał duży stół [...] przy drzwiach – wysoka szafa i pięknie okuty kufer, przed łóżkami – 
dwie ławy.” 
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KORALE, 
Polska, XIX/XX w., koral szlachetny, mosiądz, dł.: 27 cm, 
nr inw.: MCh-S/1925

SPINKA DO KOSZULI 
Polska, XIX w., złoto, srebro, koral szlachetny, wys.: 1,7 cm, 
śr. denka: 1,4 cm, nr inw.: MCh-S/450

SPINKA KOBIECA DO KOSZULI 
Polska, XIX w., bakfon, koral szlachetny, wys. 2 cm, śr.: 2 cm,
nr inw.: MCh-S/432

***

 Biżuterię wykonaną z korala szlachetnego (Corallium 
rubrum) kobiety przekazywały sobie z pokolenia na pokolenie. 
 Moda na tego typu ozdoby rozpowszechniła się 
wśród szlachty w połowie XVIII w., a następnie przejęły 
ją mieszczanki, zaś w XIX w. trafiła na wieś. Koral sprowadzano 
głównie z Włoch, a najbardziej ceniony był ten o żywej 
czerwonej barwie. Kamienie w naszyjnikach miały różne 
wielkości i kształty, a najbogatsze gospodynie nosiły sznury 
złożone z niemal kolistych koralików. Prawdziwe korale 
były drogie, na początku XIX w. trzy sznury były warte 
tyle, co kilka krów. 
 Biżuterii tej przypisywano moc magiczną: miała 
zapobiegać bólom głowy, epilepsji oraz chronić przez urokami. 
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KOŁOWROTEK, 
Polska, l. 30. XX w., metal, wys. 12,5 cm, gł. 5,80 cm, dł. 10 cm, nr inw.: MCh-S/3529

***

 Zygmunt Ligęza w 1557 r. nadał przywilej dla cechu sukienników. W XVII w. cech ten miał pod opieką ołtarz 
św. Stanisława znajdujący się w kościele pw. św. Mikołaja. Oprócz wspomnianego cechu swoją organizację mieli również 
płóciennicy (powstała zapewne również w XVI w.) oraz tkacze (od XVII w.). Jednak mieszczanie trudniący się którymkolwiek 
z tych rzemiosł nazywali siebie potocznie „sukiennikami”. 
 Cech sukienników posiadał swoje grunty, pochodzące głównie z zapisów i darowizn braci. Wyrabiali oni na większą skalę 
barwne chustki, zapaski i ręczniki, ale przede wszystkim sukno z wełny krajowej lub sprowadzanej. Swoje towary sprzedawali 
na okolicznych jarmarkach, zaś zgodnie z zapisami przywilejów sprzedażą płótna mogli się zajmować tylko sami rzemieślnicy. 
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MAPA GRUNTÓW CECHU SZEWSKIEGO, 
Karol Bielcikowski (geometra przysięgły), Chrzanów, 1826 r., papier, atrament, wys.: 63,5 cm, szer.: 91 cm, nr inw.: MCh-S/2117

***

 W 1537 r. Piotr Ligęza nadał statut dla cechu szewskiego. W ten sposób uregulowano działanie cechu 
oraz sprecyzowano jego prawa i przywileje. Członkowie korporacji opiekowali się ołtarzem Matki Boskiej Różańcowej w kościele 
pw. św. Mikołaja; mieli także obowiązek brać udział w nabożeństwach organizowanych w tymże kościele. 
 Cech szewski posiadał obszerne grunty, w skład których wchodziły: role, pastwiska, łąki oraz ogrody. 
Część z nich zapewne pochodziła z zapisów braci na rzecz cechu. Stan posiadania w 1 poł. XIX w. uwieczniono 
na mapie sporządzonej przez Karola Bielcikowskiego, geometrę przysięgłego. 
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DYPLOM HONOROWEGO CZŁONKA TG „SOKÓŁ” W CHRZANOWIE DLA ANTONIEGO ANDRYSIKA, 
Chrzanów, 1926 r., papier, tusz, farba, .dł.: 55 cm, szer.: 41 cm, nr inw.: MCh-S/2682

***

 Antoni Andrysik urodził się w Chrzanowie w 1843 r. Walczył w powstaniu styczniowym. W 1923 r. został awansowany 
do stopnia podporucznika. W 1926 r. był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół w Chrzanowie”. 
Zmarł w 1926 r.; został pochowany na cmentarzu parafialnym w Chrzanowie. 
 Dnia 11 IV 1897 r. Namiestnictwo Galicji zatwierdziło statut Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Chrzanowie. 
Inicjatorami jego założenia byli: dr Paweł Biedka oraz Stanisław Michalski, natomiast pierwszym prezesem został Jan Bieroński. 
W 1902 r. rozpoczęto budowę budynku dla TG „Sokół”, którą ukończono w 1905 r. W obiekcie znalazły się dwie sale 
gimnastyczne, kancelaria, i biblioteka, zaś w soboty i niedziele działało kino. Celami organizacji było: pielęgnowanie gimnastyki, 
rozbudzanie ducha towarzyskiego poprzez organizację różnego rodzaju uroczystości i imprez, szerzenie oświaty narodowej 
i budzenie ducha obywatelskiego, a także rozwijanie i podtrzymywanie postaw patriotycznych. Symbolem ruchu, widocznym 
również na dyplomie Antoniego Andrysika,  był sokół w locie trzymający sztangę do ćwiczeń.
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MIKROSKOP SZKOLNY, 
Wytwórnia i Skład Pomocy Naukowych F.M. Złotnicki, Lwów, 1 poł. XX w., metal, drewno, wys. 22,3 cm, nr inw.: MCh-S/1660

***

 31 I 1911 r. powstał Obywatelski Komitet, którego inicjatorem był dr Karol Smoleń. Jego głównym celem było 
utworzenie prywatnego gimnazjum realnego. Przewodniczącym Komitetu został hr. Edward Mycielski. W tym samym roku 
uzyskano pozwolenie na utworzenie placówki oświatowej, której pierwszym dyrektorem został dr Wojciech Krajewski. 
Zajęcia szkolne prowadzono w pomieszczeniach budynku Kasyna Urzędniczego oraz Szkoły Ludowej. W 1912 r. wystawiono 
budynek gimnazjum według projektu Stanisława Oszackiego. Grunty pod budowę ofiarował Henryk Loewenfeld. 
W 1914 r. w budynku szkoły władze wojskowe urządziły szpital. W 1919 r. dyrektorem szkoły został Jan Pęckowski. 
Rok później Gimnazjum upaństwowiono, a tym samym rozwiązał się Komitet Obywatelski. W następnych latach 
rozbudowywano budynek szkoły, polepszając w ten sposób zaplecze organizacyjne placówki. 
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PAMIĘTNIK UCZNIOWSKI, 
Chrzanów/Trzebinia, l. 1935-1939, papier, tektura, okładzina płócienna, pismo odręczne, wys.: 20 cm, szer.: 12 cm, 
nr inw.: MCh-H/500

***

 Na pierwszej stronie pamiętnika widnieje następująca dedykacja: „Na pamiątkę na Imieniny dla Nusi od Cioci i Wujka / 
Chrzanów dn. 20 XI 35r.” Zeszyt wypełniony jest odręcznymi wpisami z lat 1935-1939 oraz uzupełniony barwnymi rysunkami.
 W takich pamiętnikach, zwanych również sztambuchami, ich właściciel gromadził wpisy osób ze swego najbliższego 
otoczenia lub innych napotkanych na drodze życia. Wpisy te miały formę sentencji, wierszyków, cytatów z utworów literackich 
lub piosenek, przysłów i życzeń. Często osoba wpisująca się do pamiętnika ozdabiała swój wpis wykonując rysunki, grafiki, 
wycinanki z papieru, hafty, lub wklejając wysuszone kwiaty. Charakter wpisów zależał od stopnia zażyłości między wpisującym 
się a właścicielem pamiętnika. Sztambuchy stanowiły ważny element życia towarzyskiego i kultury salonowej.
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LAMPKA CHANUKOWA, 
W a r s z a w a ,  X I X / X X  w . ,  b l a c h a  s r e b r n a ,  r e p u s o w a n i e ,  c y z e l o w a n i e ,  w y s . :  2 3 , 5  c m ,  s z e r. :  2 5 , 5  c m , 
nr inw.: MCh-S/57

***

 Lampka chanukowa była własnością  dr. Zygmunta Witalisa Gutentaga. Urodził się on w Dolinie (miasto na Ukrainie, 
w dzisiejszym obwodzie iwanofrankiwskim), zaś do Chrzanowa przyjechał w 1927 r. Przed II wojną światową miał gabinet 
przy ul. Sokoła 38, a w czasie okupacji kierował szpitalem żydowskim przy ul. Krakowskiej 23 b. Podczas okupacji przebywał 
w obozie Gross Rosen, z którego został ewakuowany 15 II 1945 r. do KL Mauthausen. Przeżył Holokaust. Zmarł 31 VII 1973 r., 
w wieku 73 lat.


