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Wieczornica patriotyczna „Pamiętając o historii idziemy
w przyszłość” ma na celu przybliżenie biografii lokalnych
bohaterów, ważnych wydarzeń w historii Polski
ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych
wypadków historycznych mających wpływ na życie
mieszkańców regionu. Miejska Biblioteka Publiczna
w Chrzanowie na realizację zadania otrzymała
dofinansowanie w ramach programu Instytutu
Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego
i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny -
edycja 2021 - Niepodległość Po Polsku.

Celem zadania jest:

- budowa poczucia tożsamości i wspólnoty narodowej
oraz dumy z bycia Polakiem

- zachęcenie do odkrywania i dzielenia się lokalnymi
i rodzinnymi historiami

- upowszechnienie nieznanych lub zapomnianych historii
z walki o niepodległość

- zapoznanie z historią przede wszystkim młodego
pokolenia

- ukazanie wkładu mieszkańców ziemi chrzanowskiej
w odbudowę i narodziny Drugiej Rzeczypospolitej

- uświadomienie mieszkańcom, że działania
podejmowane wiele lat temu przez naszych przodków
były częścią historii powszechnej i historii Polski

- integracja społeczności lokalnej poprzez udział
w działaniach projektowych oraz podniesienie
kompetencji kulturowych młodego pokolenia

- przybliżenie i popularyzacja historii lokalnych inicjatyw
związanych z budową i rozwojem Polski.

Zadanie jest połączeniem muzyki z edukacją historyczno-
patriotyczną, dorosłych, seniorów oraz dzieci i młodzieży,
promowaniem patriotyzmu, rozbudzaniem poprzez śpiew

uczuć patriotycznych, a także popularyzacją walorów
artystycznych i wychowawczych pieśni oraz piosenek
żołnierskich i patriotycznych.

Wieczornica jest okazją do kształtowania uczuć
patriotycznych, upowszechniania polskiej tradycji
narodowej, wzmocnienia identyfikacji z miejscem
pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym,
wspierania wychowania patriotycznego młodego
pokolenia, integracji mieszkańców poprzez wspomnienia
i wspólne śpiewanie.

Jest również okazją do przywrócenia naszej zbiorowej
pamięci, niektórych zapomnianych już polskich pieśni
patriotycznych i żołnierskich oraz pielęgnowania
kulturowego dziedzictwa kraju i regionu.

Zadanie składa się z kilku elementów:

- wieczornicy patriotycznej - koncertu lokalnych chórów,
duetów i solistów,

- warsztatów patriotycznych dla dzieci,

- wystawy prezentowanej w przestrzeni miejskiej
Chrzanowa.

Zostały wydane katalog do wystawy i śpiewnik.

Do rąk oddajemy Państwu katalog do wystawy
„Pamiętając o historii idziemy w przyszłość - wieczornica
patriotyczna”. Zostały na niej zaprezentowane zdjęcia
z Cyfrowego Archiwum Ziemi Chrzanowskiej
oraz ze zbiorów Muzeum w Chrzanowie i innych instytucji.
Tematem przewodnim wystawy i katalogu są rozważania
na temat patriotyzmu. Czym jest patriotyzm, jakie
wydarzenia lub postawy można zaliczyć do świadectw
patriotyzmu. Na wystawie pokazano niewielki ułamek
zebranych materiałów. Mamy nadzieję, że realizacja
zadania przyczyni się do kontynuacji
międzypokoleniowych rozważań o patriotyzmie Polaków,
w tym chrzanowian.
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CZYN ZBROJNY

Józef Patelski, właściciel Kwaczały
i kawaler Orderu Virtuti Militari. Był

uczestnikiem powstań listopadowego
(1830-31) i krakowskiego (1846)

Fot. Walery Rzewuski: Portret Józefa Patelskiego ze
zbiorów specjalnych PAU w Krakowie, Numer

inwentarza: BZS.RKPS.6433.k.11. Projekt PAUart,
www.pauart.pl domena publiczna.

Obok: grób Józefa Zaleskiego (1809-1887),
powstańca listopadowego. Pochodził

z Łomży, a po upadku powstania osiadł

W okresie, kiedy nie było państwa
polskiego na mapie politycznej
świata, tj. od końca XVIII, przez XIX,
po początek XX w., albo podczas
zawieruch dziejowych, jakimi były
wojny, wydaje się, że sprawa
miłości Ojczyzny była jasna.
Uczyliśmy się o tym w szkole,
że najwyższym przejawem
patriotyzmu była walka zbrojna,
konspiracja i udział w powstaniach.
Stąd sporo wiadomości o dziejach
walk narodowowyzwoleńczych,
w których uczestniczyli Polacy.
Należy podkreślić, że miejscowa
ludność dołączała do tych zrywów,
stając w szeregach powstańczych
począwszy od konfederacji barskiej,
poprzez powstania XIX w. (te duże
i małe), aż po I i II wojnę światową.
Warto zaznaczyć, że przejawem
patriotyzmu była walka nie tylko
o własne państwo oraz prawo
do wolności i tożsamości
narodowej, ale też angażowanie
się i wspieranie innych narodów
w takim dążeniu. I oczywiście udział
w działaniach podejmowanych
przez Polaków przedstawicieli
obcych państw i narodów, czego
przykładem są, doskonale nam
chrzanowianom znani, Francesco
Nullo i jego adiutant Elia Marchetti.
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List gończy Sądu Krajowego w Krakowie (1863) za zbiegłym chrzanowskim uczestnikiem
powstania styczniowego Aleksandrem Baliszem (Balisiem). Urodzony w 1845 r. jako syn Jana
Balisia i Magdaleny z d. Palka, w wieku lat 17 poszedł walczyć przeciw Rosjanom w powstaniu,
odnosząc rany. Brał udział w bitwach pod Pieskową Skałą, Igołomią, Szycami i Małogoszczem.
Dwukrotnie schwytany i napominany przez władze austriackie po każdorazowym powrocie
z walk w powstaniu, został latem 1863 r. wezwany do stawienia się przed sądem,
na co zareagował ucieczką. Po ogłoszeniu listu gończego pojmany po dwóch miesiącach
i postawiony przed sądem w Krakowie. Skazany został na karę więzienia w Wiśniczu,
za „naruszenie publicznej spokojności", jak władze austriackie określiły jego udział w szeregach
powstańczych, oraz prowadzoną przezeń agitację wśród chrzanowskiej młodzieży
za wstępowaniem w szeregi powstańcze. Zmarł w 1905 r. i spoczął na chrzanowskim cmentarzu.

Ze zbiorów Archiwum Narodowego
w Krakowie.
Fot. Mariusz Paździora.

Fot. Mariusz Paździora.
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Ludwik Nowakowski był ostatnim mieszkającym
w Chrzanowie powstańcem styczniowym,
zmarłym w 1939 r. Jego osoba otaczana była
powszechnym szacunkiem, a jego dom był
celem wielu przedwojennych wycieczek
szkolnych. Na fotografii z czasów powstania
styczniowego przedstawiony jest
w autentycznym mundurze
i z uzbrojeniem powstańczym.

Fot. ze zbiorów Muzeum w Chrzanowie.

Uroczystość odznaczenia powstańca styczniowego Ludwika Nowakowskiego
Orderem Polonia Restituta (1938). Kombatant siedzi w towarzystwie
burmistrza Chrzanowa Tadeusza Gduli i starosty chrzanowskiego Antoniego Basary.
Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
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Mogiły uczestników powstania styczniowego na chrzanowskim
cmentarzu parafialnym: Piotra Łączki-Łączyńskiego (1847-1910) i Antoniego
Andrysika (1843-1926) oraz Włocha, Elii Marchettiego (1839-1863).
Fot. Mariusz Paździora.
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Legionista II Brygady Leon Balisz (1898-1941; 1. z prawej) z towarzyszami walki.
Chrzanowianin Leon Balisz walczył w Legionach i w WP od 1914 do 1921 r.
Fot. ze zbiorów Jana Balisia.

Nekrolog chrzanowskiego legionisty Jana Mitasa (1915).
Fot. ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie.

Chrzanów, grób
legionisty kpt. Tadeusza
Kantora odznaczonego
Krzyżami Walecznych
i Niepodległości
(na grobie podano
błędnie Grunwaldu).
Fot. Mariusz Paździora.

Krzyż Niepodległości
ustanowiony
w 1930 r. Odznaczono
nim wielu
chrzanowskich
legionistów
Fot. Mariusz Paździora.
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Chrzanowianie odpowiedzieli na
apel do obrony ojczyzny podczas
najazdu bolszewickiego w 1920 r.,

masowo wstępując do WP.
Powyżej: za kierownicą auta siedzi

żołnierz Wojska Polskiego,
chrzanowianin Jan Baliś

(1898-1965), frontwschodni, 1920.
Fot. ze zbiorów dr. Jerzego Paździory.

Po lewej: świadectwo zgonu
chrzanowskiego legionisty Franciszka

Grzybowskiego poległego
w 1919 r. w obronie Lwowa.

Fot. ze zbiorów CAZCh.

Po prawej: grób legionisty Ignacego
Trytki na chrzanowskim cmentarzu.

Fot. Mariusz Paździora
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Po lewej:
Medal 10-lecia Odzyskanej Niepodległości
z wizerunkiem Marszałka Piłsudskiego.
Fot. Mariusz Paździora.

Poniżej:
legionista Stanisław Jaworek (1893-1943).
Walczył o wolność Polski 1914-1921.
Podczas II wojny światowej działał w konspiracji.
Zakatowany przez Niemców w 1943 r.
Fot. ze zbiorów Muzeum w Chrzanowie.

Władysław Gałka (1885-1975) z Chrzanowa.
Walczył w legionach Piłsudskiego i w Wojsku Polskim

w latach 1914-1921.
Fot. ze zbiorów Muzeum w Chrzanowie.

Po prawej:
odznaka II Brygady Legionów Polskich, w której służyło

wielu chrzanowian.
Fot. ze zbiorów Muzeum w Chrzanowie.
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Cmentarz w Kościelcu: mogiła gimnazjalisty Tytusa Terleckiego z Wapiennika,
który mając 17 lat stanął jako ochotnik w szeregach WP do obrony ojczyzny
przed bolszewickim najazdem (1920).
Fot. Mariusz Paździora.
Powyżej: mapa Polski międzywojennej. Również dzięki bohaterstwu i poświęceniu
walczących chrzanowian nasza Ojczyzna powróciła na mapę Europy.
Mapa Polski Adama Tomaszewskiego i Wilhelma Pokornego. Fot. ze zbiorów Biblioteki Narodowej (Polona).
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Jeńcy polscy w niemieckim stalagu (1940).
Oznaczony czerwonym trójkątem Piotr Baliś z Chrzanowa (1905-1988),
obrońca Lwowa w 1939 r., wzięty do niewoli przez Sowietów
17 IX 1939 r. w Brzeżanach. Więziony w obozie w Starobielsku,
skąd trafił do stalagu w Niemczech.
Brak stopnia oficerskiego uratował go od kaźni w Katyniu.
Fot. ze zbiorów CAZCh.

Emil Stach, porucznik WP.
Fablokowski inżynier i druh
chrzanowskiego „Sokoła".
We wrześniu 1939 r.
kierował obroną
przeciwlotniczą Oświęcimia.
Uwięziony przez Sowietów
w Starobielsku (1939),
zamordowany w Charkowie
(1940). Powyżej: pismo
z Centrali Poszukiwań
w Kairze do rodziny
por. Stacha, która
jeszcze w 1947 r.
łudziła się, że przeżył
sowiecką niewolę.
Fot. ze zbiorów Muzeum w Chrzanowie.

Jan Oczkowski (1895-1940)
z Chrzanowa. Syn Antoniego
i Franciszki. Podczas Wielkiej Wojny
walczył jako kapral w 18. pp.
armii austriackiej, następnie
w żandarmerii wojskowej,
a w szergach WP brał udział
w wojnie z bolszewikami 1919-1921.
Później służył jako przodownik
Policji Państwowej w Częstochowie.
Zmobilizowany w 1939 r. został
pojmany przez Sowietów
i wywieziony do Kalinina w ZSSR,
gdzie go zamordowano.
Pochowany wraz z innymi
ofiarami sowieckiego
ludobójstwa w Miednoje.
Fot. ze zbiorów Muzeum w Chrzanowie.
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W mundurze chrzanowianin Marian Gałka (1916-1978).
We wrześniu 1939 r. walczył w obronie kraju w 12. pp. WP.
Fot. ze zbiorów CAZCh.

Polscy oficerowie internowani na Węgrzech. Drugi od prawej
chrzanowianin Jan Baliś, uczestnik kampanii wrześniowej
na południu Polski. Granicę węgierską przekroczył 17 IX 1939 r.
Fot. ze zbiorów CAZCh.

Pułkownik Marian Ocetkiewicz (ur. 1895
w Chrzanowie). Walczył w Legionach
Polskich 1914-1918, a następnie
w Wojsku Polskim podczas wojny
z bolszewikami. W latach międzywojennych
był dowódcą 56. i 18. Pułku Piechoty,
a od 1935 r. Brygady KOP „Wilno".
We wrześniu 1939 r. walczył z Niemcami
na Lubelszczyznie, a po zakończeniu
działań wojennych włączył się
do konspiracji jako zastępca
komendanta głównego Związku
Orła Białego. Aresztowany w 1941 r.
został wywieziony do obozu zagłady
Auschwitz i tam zamordowany przez
Niemców. Był kawalerem Orderu
Polonia Restituta, a także Krzyży:
Virtuti Militari, Walecznych,
Niepodległości i Zasługi.
Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Kartka pocztowa st. sierż. Jana Balisia pisana do żony
w Chrzanowie z internowania w obozie jenieckim
na Węgrzech (1940).
Fot. ze zbiorów CAZCh.

Kartka z samouczka języka węgierskiego
i informatora dla żołnierzy polskich
Internowanych na Węgrzech (1940).
Pamiątka z internowania chrzanowianina
Jana Balisia (1898-1965). Fot. Mariusz Paździora.



12

Cmentarz parafialny w Chrzanowie: pomnik na mogile
żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r.
w Chrzanowie i okolicach.
Fot. Mariusz Paździora.
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Mirosław Temeriusz
ps. Mirek (1928-2009)

był powstańcem
warszawskim

w stopniu starszego
strzelca. Walczył
w oddziałach AK

Grupy Północ na Woli,
Starym Mieście
i w Śródmieściu-

Północ. Po upadku
powstania przebywał

w niewoli
w Niemczech.

Powojenne losy
zagnały go

do Chrzanowa, gdzie
zmarł i został
pochowany

na cmentarzu
parafialnym.

Fot. Mariusz Paździora.

Cmentarz parafialny w Chrzanowie, mogiła pracowników Zakładów Stella,
uczestników ruchu oporu, zamordowanych przez Niemców w 1944 r.:
Bronisława Matejki (ur. w Białej), Mieczysława Dąbrowskiego
(ur. w Modrzejowie) i Edwarda Czajki (ur. w Poznaniu). Fot. Mariusz Paździora.

Cmentarz parafialny w Chrzanowie, grób legionisty Edwarda Kasprzyckiego,
kawalera Krzyża Virtuti Militari. Fot. Mariusz Paździora.

Cmentarz parafialny w Chrzanowie, mogiła kawalera Krzyża Virtuti Militari
Wiktora Matczyńskiego, legionisty i obrońcy Polski w 1920 r., i jego syna

Mariana, żołnierza września 1939 r. i więźnia obozów niemieckich i sowieckich.
Fot. Mariusz Paździora.
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CI, KTÓRZY ZOSTALI W DOMU

Czy jednak ci, którzy
zostali w domu, z różnych
względów nie chwytając
za broń, nie byli
patriotami? Nic bardziej
mylnego. Ich wkład,
niesiona pomoc,
wsparcie organizacyjne,
materialne i moralne były
i są nie do przecenienia.
Czy kobieta, która żegna
męża, ojca lub brata,
zostaje i boryka się
z codziennością, starając
się zapewnić byt sobie
i dzieciom, opiekę
starcom i chorym, szyje
odzież i bandaże,
pielęgnuje rannych,
załatwia zaopatrzenie
dla walczących, dba
o pamięć, język
i tożsamość jest mniej
mężna i nie zasługuje
na naszą uwagę?
Czy mężczyzna
zaangażowany w sprawy
organizacyjne, oddający
własny majątek,
samochód, umysł
i zdolności, leczący
rannych, broniący przed
sądem uczestników walk
powinien być
zapomniany? Absolutnie
nie! Ich działanie było tak
samo ważne, jak walka
z bronią w ręku.

Henryk Loewenfeld (1859-1931),
właściciel obszaru dworskiego
w Chrzanowie, jest wspaniałym
przykładem gorącego patriotyzmu
polskiego, godnym tym większego
podkreślenia, że nie był rodzonym
chrzanowianinem, lecz podobnie jak
jego matka, Róża, zamieszkawszy
w naszym mieście przyjął wiarę katolicką
i język polski, stając się jednym z nas.
Ze względu na swój wiek (56 lat) nie mógł
wziąć udziału w walce orężnej o wolność
Polski. Przysłużył się jednak wielkiej
sprawie składając zawrotnie wielką
w 1914 r. sumę stu tysięcy koron
austriackich na rzecz Legionów Polskich.
Stał się w ten sposób największym
prywatnym dobrodziejem sprawy
narodowej w powiecie chrzanowskim.
Wsparcie udzielone Legionom Polskim
nie było jednorazowym aktem
dobroczynności tego wielkiego
człowieka, który zasłużył sobie nie tylko
na ulicę, lecz także powinien mieć
w Chrzanowie swój pomnik: Henryk
Loewenfeld sfinansował w połowie
rozbudowę chrzanowskiego kościoła
św. Mikołaja i stał się hojnym
mecenasem kultury i sztuki. Latem 1914 r.
Uczestniczył w festiwalu wagnerowskim
w Bayreuth w Bawarii, gdzie zaskoczył
go wybuch Wielkiej Wojny. Jako
poddany austriacki nie mógł już
powrócić do Londynu, gdzie mieszkał
przed wybuchem konfliktu. Pozostał więc
w Chrzanowie i chyba dzięki temu mógł
finansowo bez przeszkód wesprzeć
sprawę Legionów Polskich, co z Londynu
byłoby raczej niemożliwe po wybuchu
wojny, gdyż Austro-Węgry i Wielka
Brytania stanęły po przeciwnych
stronach tego konfliktu.

Fot. ze zbiorów Muzeum w Chrzanowie.



15Pismo Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie do rejenta Romana Gutowskiego w Chrzanowie z prośbą o użyczenie automobilu na potrzeby Komitetu
Fot. ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie.
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Powyżej: nekrolog Róży Loewenfeld, właścicielki dóbr
chrzanowskich. Mimo, iż nie była rodowitą chrzanowianką
stanowiła piękny przykład integracji ze społecznością
naszego miasta, a przez to patriotycznej postawy: przyjęła
wiarę katolicką i język polski, stając się mecenasem wielu
przedsięwzięć społecznych w Chrzanowie. W uznaniu
za zasługi władze kościelne powierzyły jej funkcję kolatora
(patrona) chrzanowskiej świątyni pw. św. Mikołaja. Tam też
pośmiertnie została uhonorowana pomnikiem.
Fot. ze zbiorów Biblioteki Narodowej (Polona).

Obok: pismo mieszkańca Chrzanowa rejenta Romana
Gutowskiego przekazującego swój automobil na rzecz
Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie.
Fot. ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie.
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Pismo
do Naczelnego
Komitetu
Narodowego
w Krakowie
informujące
o powstaniu
powiatowego
oddziału
Komitetu
w Chrzanowie
(1914)
i przedstawiające
jego skład.
Fot. ze zbiorów
Archiwum
Narodowego
w Krakowie.

Komitet Narodowy organizował wieczorki
dobroczynne na rzecz potrzebujących.
Powyżej: afisz jednego z nich na pomoc
wdowom i sierotom po poległych legionistach
w Tenczynku (1916).
Fot. ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie.
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Powyżej:
Legitymacja członkowska PCK
pracownika „Fabloku” Jana Balisia.
Polski Czerwony Krzyż podejmował,
poprzez swoich członków, wiele akcji
charytatywnych służących także
lokalnej społeczności.
Fot. ze zbiorów CAZCh.

Obok:
Pismo Powiatowego Komitetu
Narodowego w Chrzanowie do centrali
w Krakowie w sprawie działalności
chrzanowskiego oddziału Ligi Kobiet
(1916).
Fot. ze zbiorów Archiwum Narodowego
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MANIFESTOWANIE PRZEZ UBIÓR
Jednym ze sposobów
manifestowania swoich
przekonań przywiązania
do Ojczyzny był ubiór.
Tylko tak bowiem Polki
i Polacy mogli zaznaczyć
swoje poglądy i postawę.
Zaborcy, zwłaszcza
rosyjski, na więcej
bowiem nie pozwalali.
Doskonale znamy ubiór
kobiet i mężczyzn z okresu
tzw. żałoby narodowej,
czyli lat 1861-1866.
Zwracał on uwagę
bardziej w modzie
damskiej. Były to
czarne suknie
z charakterystycznym
białym elementem.
Czarny był bowiem
kolorem żałoby, a biały
symbolizował potrzebę
wolności i zrywanie
więzów. Nie powinien
więc dziwić fakt,
że zaborca rosyjski,
później także pruski,
próbowali z tym walczyć
wydając rozporządzenia
w tym względzie.
Uzupełnieniem stroju była
biżuteria patriotyczna:
często nie złota
lecz żelazna
z przedstawieniami Orła,
Pogoni, krzyżem, koroną
cierniową
czy częstochowskim
wizerunkiem Matki Boskiej.

Biżuteria i odznaki
o charakterze
narodowym z okresu
zaborów.
Powyżej: brosza
z herbami Polski
i Litwy;
po prawej:
odznaka z okazji
święta Trzeciego
Maja;
obok: odznaka
pamiątkowa z okazji
rocznicy utworzenia
Naczelnego Komitetu
Narodowego w
Krakowie (1915).
Fot. ze zbiorów Muzeum

w Chrzanowie.
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Odznaka propagująca plebiscyt na Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim,
przedstawiająca polskiego Orła walczącego z czeską żmĳą. Plebiscyt miał się
odbyć w 1920 r. Czechosłowacja, która obawiała się utraty okupowanych przez
siebie w 1919 r. polskojęzycznych obszarów Cieszyńskiego, Spisza i Orawy, użyła
swych wpływów u aliantów, by plebiscyt odwołać. Po decyzji Rady
Ambasadorów o podziale spornych terenów, bez plebiscytu i na wyraźną
korzyść Czechów, tysiące Polaków znalazło się poza granicami Polski.
Fot. ze zbiorów Muzeum w Chrzanowie.

Obok:
odznaka Polskiej

Organizacji
Wojskowej.

Poniżej:
brosza patriotyczna

upamiętniająca
powstanie

styczniowe.
Fot. ze zbiorów Muzeum

w Chrzanowie.
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UPAMIĘTNIENIE

Bardzo istotnym
sposobem kształtowania
tożsamości narodowej,
a co za tym idzie, postaw
patriotycznych, były
działania mające na celu
upamiętnienie ważnych
postaci i wydarzeń
z dziejów narodu
i państwa polskiego.
Przyjmowały one różne
formy. I tak nadanie
nazwy Adama
Mickiewicza jednej
z ważniejszych ulic
Chrzanowa oraz
położonej przy niej szkole
było istotnym elementem
manifestacji
patriotycznej. Mamy
tu na myśli trakt
prowadzący z Rynku
do siedziby właścicieli
obszaru dworskiego, czyli
ówczesną ulicę Dworską
i szkołę męską, od 1945 r.
oznaczoną numerem 1.

Fotografie: Mariusz Paździora.

W 1911 r. ul. Małgorzaty
przemianowano na ul. Sokoła,

by uczcić w ten sposóbtę patriotyczną
organizację, której siedziba znajdowała
się przy tej drodze. Chrzanowski „Sokół"

wychował kilka pokoleń młodzieży,
która z poświęceniem oddawała

się sprawom walk o niepodległość

W 1910 r., w 500. rocznicę
zwycięstwa polsko-
litewskiego nad krzyżakami,
nowo powstałej
chrzanowskiej ulicy nadano
nazwę Grunwaldzkiej. Cała
Galicja fetowała uroczyście
ten wielki sukces,
ku irytacji odwiecznego
wroga Polaków, Niemiec,
które będąc sojusznikiem
Austro-Węgier musiały znosić
radość galicyjskich Polaków.

Kolejna nowo powstała ulica
chrzanowska w 1911 r. otrzymała
nazwę najbardziej ówcześnie
rozpoznawalnego bohatera
narodowego, Tadeusza Kościuszki.
Gdzieniegdzie widnieją jeszcze
emaliowane, wyjątkowo starannie
wykonane tabliczki z numerami
domów z okresu międzywojennego.

W 1930 r., z inicjatywy dyrektora
chrzanowskiego Gimnazjum,
Jana Pęckowskiego,
przemianowano
ul. Kościelecką na 29. Listopada
dla uczczenia 100. rocznicy
wybuchu powstania
listopadowego.

Na ostatnie dekady panowania austriackiego
przypadło kilka rocznic narodowych, które
świętowano nadawaniem patriotycznych nazw
chrzanowskim ulicom. Z okazji stulecia
urodzin narodowego wieszcza (1898),
ul. Dworską przemianowano na ul. Mickiewicza.

W 1934 r. ul. Nowa została przemianowana
na ul. Mjr. Franciszka Grzybowskiego, bohatera walk
o Lwów w wojnie polsko-ukraińskiej 1918-1919. Przy

tej ulicy znajduje się dom rodzinny bohatera,
poległego w podlwowskich Kozicach

i pochowanego na Cmentarzu Orląt we Lwowie.
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W 1927 r. imieniem Józefa Piłsudskiego nazwano nowo utworzoną ulicę,
łączącą chrzanowską Aleję Henryka z ul Oświęcimską.
Fot.: Mariusz Paździora.

Marszałek Polski i Francji, Ferdinand Foch, był wielkim przyjacielem Polski,
kawalerem Orderu Virtuti Militarii. Był także nieprzejednanym wrogiem
Niemiec, które zmusił do wstrzymania ofensywy przeciw powstańcom śląskim.
W uznaniu zasług otrzymał swoją ulicę w Chrzanowie. Fot.: Mariusz Paździora.

Płyta pamiątkowa ku czci legionistów Piłsudskiego, którzy wyruszyli
z Krzeszowic 6 sierpnia 1914 r. do boju o wolną Polskę. W okresie
międzywojennym dzień 6 sierpnia był wielkim świętem. Fot.: Mariusz Paździora.

W latach międzywojennych Chrzanów uhonorował ulicą wielkiego
polskiego patriotę, światowej sławy pianistę i premiera Rzeczypospolitej
w 1919 r., Ignacego Jana Paderewskiego.
Fot.: Mariusz Paździora.
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Tablica pamiątkowa w stylu art déco
ufundowana w 1937 r. z okazji 40.
rocznicy chrzanowskiego „Sokoła",
upamiętniająca patriotyczną młodzież
i działaczy „Sokoła". Ukryta, została uratowana
przed zniszczeniem przez niemieckich
barbarzyńców w latach II wojny
światowej. Obecnie podziwiać ją
można w Muzeum w Chrzanowie.
Fot. Mariusz Paździora.

Bohaterski Włoch, powstaniec styczniowy Elia Marchetti, zmarły w Chrzanowie od ran zadanych mu
przez Rosjan w 1863 r., został upamiętniony przez wdzięcznych chrzanowian pomnikiem wzniesionym
na jego mogile w 1931 r. wg projektu inż. Marka Princa. Na fotografii widoczny monument ozdobiony
flagami Włoch i Polski, podczas uroczystości z udziałem delegacji jego rodzinnego miasta, Bergamo
w czerwcu 1931 r.
Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
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Tablica ku czci poległych w walce o niepodległość uczniów i tercjana
chrzanowskiego Gimnazjum w latach 1917-1920 w hallu I LO w Chrzanowie.

Fot.: Mariusz Paździora.

Poniżej: tablica pamiątkowa ku czci źołnierzy AK obwodu chrzanowskiego
w kościele św. Mikołaja w Chrzanowie. Fot.: Mariusz Paździora.

Paczółtowice: Pomnik Niepodległości
Polski. Tutaj w 1914 r. legioniści

przekroczyli granicę zaboru rosyjskiego.
Fot.: Mariusz Paździora.

Pomnik Legionistów Piłsudskiego
w Nawojowej Górze k. Krzeszowic

odbudowany po zniszczeniu w l. 40.
Fot.: Mariusz Paździora.



26

Pomnik Zwycięstwa i Wolności na Placu Tysiąclecia, projektu Mariana Konarskiego (1970)
upamiętnia poległych podczas II wojny światowej mieszkańców Chrzanowa.
Fot.: Mariusz Paździora.
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Tablica ku czi zamordowanych przez Niemców w Dachau pracowników
chrzanowskiej Ubezpieczalni przy ul. Sokoła. Fot.: Mariusz Paździora.

Pomnik-mogiła ofiar nalotu bombowego na rafinerię w Trzebini w 1944 r.
na cmentarzu parafialnym w Trzebini. Fot.: Mariusz Paździora.

Góra: epitafium ku czci Róży
Loewenfeld przy ołtarzu
głównym kościoła św.

Mikołaja w Chrzanowie,
wychwalające jej szlachetne

cnoty i chrześcĳańską postawę
w życiu.

Fot.: Mariusz Paździora.

Po prawej: tablica
pamiątkowa na domu

rodzinnym Olgi Drahonowskiej-
Małkowskiej w Krzeszowicach.

Olga Drahonowska była
współtwórczynią harcerstwa

polskiego w Galicji
i w II Rzeczypospolitej.

Fot.: Mariusz Paździora.
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PIELĘGNOWANIE TRADYCJI

W Chrzanowie odbywały
się uroczystości związane
z obchodami świąt
narodowych i rocznicami
wydarzeń historycznych,
np. uchwalenia
Konstytucji 3 Maja,
wybuchu powstania
listopadowego, msze św.,
spotkania i wieczornice,
akademie i apele,
pochody. Sposobem
na upamiętnienie była
budowa pomników
i kopców, jak choćby
Pomnika Grunwaldzkiego
oraz Kopca Piłsudskiego
w Krakowie. Działania
takie podejmowane były
nie tylko w okresie niewoli
narodowej
i prześladowań, ale także
w wolnej Ojczyźnie.
I tak jest do dziś.

Uroczystość ku czci majora Franciszka Grzybowskiego, Chrzanów, lata 30. Wśród członków rodziny bohatera obrony Lwowa stoją
towarzysze walki: po lewej kawaler Krzyża Virtuti Militari, legionista Edward Kasprzycki, po prawej stronie sztandaru: legioniści Józef Palka
i Władysław Setkiewicz. Na fasadzie domu rodzinnego majora Grzybowskiego zawieszono kilim z portretem poległego w 1919 r. legionisty.
Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.



29

Uroczyste obchody święta narodowego 3 Maja w Zakładach Obuwniczych
Bat'y w Chełmku (1934). Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Uroczyste obchody Święta Morza 29 czerwca 1933 r. przed budynkiem
chrzanowskiego Gimnazjum. Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Patriotyczne przedstawienie uczniów Szkoły Powszechnej im. Króla Władysława
Jagiełły w Chrzanowie z okazji imienin Marszałka Piłsudskiego (1935).
Fot. Stanisław Łojek, ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Oficjalne obchody imienin Marszałka Piłsudskiego z udziałem
władz miejskich i powiatowych. Chrzanów, lata 30.
Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
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Również w dniu imienin Marszałka Piłsudskiego z udziałem władz
miejskich i powiatowych odbywało się celebrowanie wysiłku
powstańców styczniowych w walce o wolność Polski. Na zdjęciu
uroczystość dekorowania powstańca Ludwika Nowakowskiego
Krzyżem Pamiątkowym 70-lecia Powstania Styczniowego przed
gmachem Gimnazjum w Chrzanowie, 19 III 1933 r.
Fot. M. Łojek ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
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Zjazd delegatów Związku Strzeleckiego powiatu chrzanowskiego (ok. 1934).
Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Procesja Bożego Ciała w Trzebini w latach 30. z elementami patriotycznymi:
na czele widoczny poczet sztandarowy chrzanowskiego Związku Legionistów.
Fot. ze zbiorów CAZCh.

Defilada z okazji święta Trzeciego Maja w Trzebini (1938).
Fot. ze zbiorów CAZCh.

Wiadukt nad ul. Krakowską w Chrzanowie udekorowany z okazji
obchodów 600-lecia miasta (1964).
Fot. ze zbiorów CAZCh.
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Chrzanowianie tłumnie uczestniczyli w pracach przy wznoszeniu Kopca
Piłsudskiego, narodowego pomnika ku czci twórcy polskiej niepodległości,
a później także w swoistych pielgrzymkach na ten kolejny symbol wolnej Polski.

Powyżej:
trzebinianie Maria Morawiecka i jej kuzyn Stanisław Gallus (1939).
Fot. ze zbiorów CAZCh.

Obok:
Wiktor Kozdroń z rodziną Porwitów podczas wycieczki pracowników
„Fabloku" na Kopiec Piłsudskiego (ok. 1935).
Fot. ze zbiorów CAZCh.
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Nadanie honorowego obywatelstwa Chrzanowa
Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, 18 III 1935 r.
Fot. ze zbiorów Muzeum w Chrzanowie.
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DUMA Z SYMBOLI NARODOWYCH

Orzeł Biały, nasze godło narodowe, zawsze miał szczególne miejsce
w sercach Polaków. Jest również dumnie eksponowany na fasadzie
gmachu I LO w Chrzanowie, dokąd ponwrócił przed kilkoma laty
po długoletniej nieobecności, trwającej od 1939 r., kiedy niemieccy
barbarzyńcy usunęli ten symbol niepodległej Polski.
Powyżej: herb Rzeczypospolitej na chorągwi kościelnej w kościele
pw. św. Jana Chrzciciela w Chrzanowie-Kościelcu (1935).
Fot. Mariusz Paździora.

Sąsiednia strona:
plafon w stylu art déco z I LO w Chrzanowie. Zamalowany
przez Niemców w 1939 r., powrócił na swoje miejsce po upadku PRL-u.
Fot. Mariusz Paździora.
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Powyżej:
barwy narodowe w towarzystwie
herbu Chrzanowa eksponowane
w setną rocznicę odzyskania
niepodległości na ul. Krakowskiej,
11 listopada 2018 r.
Obok:
Flaga narodowa powiewająca na
fasadzie Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chrzanowie w dniu Trzeciego Maja
(2022).
Fotografie Mariusz Paździora.
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Patriotyzm lokalny jest
częścią patriotyzmu
ogólnopolskiego,
a jego wyrazem jest
m.in. duma z symbolu
naszego miasta jakim
jest herb Chrzanowa.

Po lewej:
mosiężny herb
Chrzanowa
w granitowym
wystroju dekoracji
wodnej
chrzanowskiego
Rynku.

Po prawej:
mozaikowy herb
Chrzanowa
na budynku Urzędu
Stanu Cywilnego,
(ostatnia ćw. XX w.).

Niżej po lewej:
tablica pamiątkowa
ku czci króla Jana III
Sobieskiego z herbem
Chrzanowa
umieszczona
na zamku
lipowieckim.

Po prawej:
metaloplastyka
z herbem Chrzanowa
na ogrodzeniu
okalającym oddział
Muzeum
w Chrzanowie,
Dom Urbańczyka.
Fotografie
Mariusz Paździora.
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KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH

Postawy i charakter
kształtowano poprzez
różnego rodzaju instytucje
i organizacje wpływając
na ich członków.
Takimi miejscami
i stowarzyszeniami były
np. Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół”,
Związek Strzelecki -
dbające o rozwój
fizyczny, dyscyplinę
i sprawność. Ale także
harcerstwo, Związek
Legionistówczy Liga
Obrony Powietrznej
i Przeciwgazowej.
Do tej grupy zaliczyć
można również Polski
Czerwony Krzyż czy
Ochotniczą Straż
Pożarną.

Budynek chrzanowskiego „Sokoła", kuźni patriotycznych postaw społeczności Chrzanowa (1937).
Na fasadzie, pomiędzy oknami, widoczna tablica pamiątkowa ufundowana z okazji 40. rocznicy
„Sokoła” (obecnie w zbiorach Muzeum w Chrzanowie).
Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
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Polskie Towarzystwo
Gimnastyczne

„Sokół" zajmowało się
popularyzowaniem

tężyzny fizycznej wśród
młodzieży polskiej.

Kształtowaniem ducha
patriotycznego poprzez
sport przygotowywało
przyszłych obrońców

ojczyzny.
Na zdjęciu:

Rudolf Oczkowski
na czele drużyny

chrzanowskiego „Sokoła",
Aleja Henryka, lata 30.

Fot. ze zbiorów CAZCh.

Przyszli kandydaci na pilotów przy szybowcu „Wrona"
na szybowisku LOPP w Libiążu Małym, lata 30. XX w.
Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Chrzanów, konkurs modeli latających dla młodzieży
zorganizowany przez LOPP, lata 30. XX w.
Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
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Powyżej:
I Męska Drużyna Harcerska
im. Tadeusza Kościuszki
z Chrzanowa (1932).
Fot. ze zbiorów CAZCh.

Po lewej:
dr Zdzisław Krawczyński położył
wielkie zasługi dla rozwoju
chrzanowskiego harcerstwa.
Jego imię nosi dzisiaj
chrzanowski Hufiec ZHP.
Fot. ze zbiorów CAZCh.

Powyżej:
I Męska Drużyna Harcerska

im. Tadeusza Kościuszki
w podróży na obóz harcerski

do Żegiestowa (1932).
Fot. ze zbiorów CAZCh.

Po prawej:
współczesna naszywka
z herbem Chrzanowa

Hufca ZHP im. Zdzisława
Krawczyńskiego.

Fot. ze zbiorów CAZCh.
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Obok: dr Krawczyński na wycieczce z chrzanowskimi harcerkami
w Ojcowie (1948), tuż przed likwidacją ZHP przez komunistów.
Fot. ze zbiorów CAZCh.

Na dole: fablokowscy harcerze przy pracy nad modelami lotniczymi, lata
70. ZHP, rozwiązane przez komunistów w 1949 r., odrodziło się w 1956 r.
Fot. ze zbiorów CAZCh.

Poniżej: Krzyż harcerski.
Fot. Mariusz Paździora
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CZYN SPOŁECZNY

Przejawem patriotyzmu
było zaangażowanie
się społeczeństwa
w realizację różnych
wyzwań. Wspólna praca
fizyczna miała umacniać
i jednoczyć, będąc
jednocześnie
manifestacją uczuć
patriotycznych.
Spotykamy przykłady
takich działań przy
sypaniu Kopca
Piłsudskiego, kiedy
to na Sowiniec tłumnie
zjeżdżała ludność
i chwytała taczki i łopaty.
Ale również, gdy trzeba
było odgruzować
i odbudować stolicę,
wybudować obiekt
użyteczności publicznej
czy posprzątać szkołę,
która dopiero
co powstała, np. słynne
tysiąclatki, gdzie rodzice
angażowali się w pomoc
przy ich budowie
i uruchamianiu.
Jednocześnie był
to sposób na radzenie
sobie z trudnościami
materialnymi
i finansowymi.

Dom Dziecka im. Marszałka Piłsudskiego w Chrzanowie
mieszczący się u zbiegu ulic Kościuszki i Focha, powstał
wysiłkiem społeczeństwa i władz w latach 30. XX w.
Fot. ze zbiorów Muzeum w Chrzanowie.

Chrzanowianie tłumnie uczestniczyli
w pracach przy wznoszeniu Kopca

Piłsudskiego, narodowego pomnika
ku czci twórcy polskiej niepodległości.

Obok:
Jan Baliś przy pracy na Sowińcu (1935).

Fot. ze zbiorów CAZCh.
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Obok: koperta z nadrukiem nazwy chrzanowskiego szpitala wysłana w dniu imienin
Marszałka Piłsudskiego 19 III 1940 r., podczas okupacji niemieckiej. Fot. ze zbiorów CAZCh.

Poniżej: Szpital Powiatowy im. Józefa Piłsudskiego w Chrzanowie był sztandarowym
pomnikiem ofiarności społeczeństwa i władz w międzywojniu.
Narodowego Archiwum Cyfrowego.
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Ośrodek Zdrowia w Chrzanowie
przy ul. Kościuszki, ukończony
w 1928 r., w 10. rocznicę
odzyskania niepodległości,
prasa nazwała „najpiękniejszym
pomnikiem niepodległości".
Powstał on wspólnym wysiłkiem
społeczeństwa Chrzanowa,
władz lokalnych i państwowych,
dzięki inicjatywie dr. Józefa
Batki, społecznika i prezesa
Towarzystwa
Przeciwgruźliczego.
Fot. ze zbiorów Muzeum w Chrzanowie.

Artykuł o powstaniu Ośrodka
Zdrowia w Chrzanowie z „Echa
Zagłębia Krakowskiego” (4/1928).
Fot. ze zbiorów Jagiellońskiej Biblioteki
Cyfrowej.
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Załoga „Fabloku” zawsze przodowała na polu aktywności społecznej, zarówno przed
wojną, gdy wspierała różne inicjatywy m.in. zakup dla Wojska Polskiego ambulansu,
jak i w trudnych pod wieloma względami latach PRL-u, kiedy aktywnie włączyła się
w akcję „Tysiąc szkół na Tysiąclecie”. Pięknym pomnikiem pracy społecznej fablokowców
była budowa nowoczesnej, jak na tamte czasy, szkoły podstawowej nr 5, którą
wystawiono w sąsiedztwie fabryki, głównie z myślą o edukacji potomstwa pracowników.
Obok: Szkoła Podstawowa nr 5 tuż przed oddaniem do użytku (1963) i tablica
pamiątkowa na jej fasadzie. Fot. CAZCh i Mariusz Paździora.
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CEGIEŁKI I ZBIÓRKI CHARYTATYWNE

Kiedy ktoś nie mógł
chwycić przysłowiowej
łopaty mógł inaczej
włączyć się we wspólne
realizacje, np. poprzez
liczne cegiełki i zbiórki.
Spotykamy takie na
Zamku na Wawelu.
Dobroczyńcami zbiorów
w Krakowie byli
mieszkańcy Chrzanowa
na czele z Henrykiem
Loewenfeldem,
pracownicy i właściciele
okolicznych zakładów
przemysłowych. Na
świadectwach szkolnych,
zarówno tych
przedwojennych
jak i z okresu PRL-u, też
znajdziemy takie cegiełki,
z których dochód
przeznaczony był na
Fundusz Budowy Szkół
oraz odbudowę stolicy.

Ofiarnością wykazywali się także
uczniowie chrzanowskich szkół,
wykupując znaczki na fundusz
budowy szkół powszechnych.

Znaczki te nalepiano na szkolne
świadectwa. Tutaj świadectwo

Agaty Baliś z 1935 r.
Fot. ze zbiorów CAZCh.
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Cegiełki wawelskie - ofiara
na odbudowę Wawelu w latach
20. wywołały światowy odzew,
podobnie jak odbudowa Zamku
Królewskiego w Warszawie
w latach 70. Do akcji przyłączyli
się także mieszkańcy powiatu
chrzanowskiego. Pośród wielu
chrzanowskich cegiełek
na Wawelu są także te od miasta
Chrzanów, policji powiatu
chrzanowskiego czy Fabryki
Cementu w Sierszy.
Fot. Mariusz Paździora.

Pośród ofiarodawców na restaurację
Zamku Królewskiego znalazł się także
burmistrz miasta Trzebini, Izrael
Mandelbaum.
Fot. Mariusz Paździora.

Specjalną tablicę pamiątkową wewnątrz
Zamku Królewskiego na Wawelu
ufundowano wielkiemu mecenasowi
sztuki Henrykowi Loewenfeldowi
z Chrzanowa, który ofiarował Wawelowi
część swoich zbiorów.
Fot. Mariusz Paździora.

Jedną z najbardziej
wzruszających ofiar

na odbudowę Wawelu jest
cegiełka od trójki górników

z Jaworzna, którzy
ze skromności nie ujawnili

nawet swoich nazwisk.
Ofiara ta jest także
dowodem, iż apel

o odnowę dóbr
narodowych trafiał nie

tylko do majętnych
i wykształconych, ale także

do prostych ludzi, którzy
choć musieli ciężko
pracować na swe

utrzymanie,
to jednak nie szczędzili

grosza na szczytne cele.
Fot. Mariusz Paździora.
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Dar powiatu chrzanowskiego dla Legionów Polskich,
ok. 1917: metaloplastyka z nazwami miejscowości

powiatu i herbami Polski, Królestwa Galicji i Krakowa.
Fot. ze zbiorów Muzeum Fotografii w Krakowie.

Odznaka honorowa LOPP.

Przekazanie przez uczennicę Agatę Baliś kwoty 200 zł zebranej przez
uczniów chrzanowskich szkół na rzecz Ligi Obrony Przeciwlotniczej

i Przeciwgazowej na ręce starosty Antoniego Basary, kwiecień 1939.
Fot. ze zbiorów CAZCh.



49

Ambulans zakupiony ze składek pracowników chrzanowskiego „Fabloku"
dla Wojska Polskiego, Chrzanów, listopad 1938. Fot. ze zbiorów CAZCh.

Chrzanów, uroczyste przekazanie ambulansu Wojsku Polskiemu w Święto
Niepodległości 1938 (1. z lewej st. sierż. Jan Baliś). Fot. ze zbiorów CAZCh.

Po prawej:
plakat wzywający
żydowskich
mieszkańców
Chrzanowa
do subskrybcji pożyczki
w obliczu zagrożenia
niemieckiego,
kwiecień 1939 r.
Fot. ze zbiorów Biblioteki
Narodowej (Polona).

Po lewej:
afisz Towarzystwa
Sportowo-
Oświatowego
„Fablok" w Chrzanowie
reklamujący zbiórkę
funduszy
na odbudowę
Warszawy (1947)
ze sprzedaży biletów.
Fot. ze zbiorów Biblioteki
Narodowej (Polona).
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INWESTOWANIE KAPITAŁU W POLSCE

Walka zbrojna, ideologiczna,
propagandowa,
kształtowanie postaw
patriotycznych,
manifestowanie tych postaw
i ich wzmacnianie, dbanie
o tradycję to tylko część
tego, co patriota może
zrobić. Nieco odsuwanym
na bok i niedocenionym jest
aspekt gospodarczy. A jest
on istotny. Już w XIX w.
pozytywizm zauważył,
że walka o polskość może
być toczona na polu
ekonomicznym. Popierano
rozwój gospodarczy
i wzmacnianie narodowego
kapitału. Stało się
to szczególnie ważne
i zauważalne w wolnej
Polsce, kiedy budowano
państwowość na wielu
płaszczyznach. Także
w dziedzinie gospodarczej.
Przykładem tego są
inwestycje dwudziestolecia
międzywojennego
i powstające wtedy zakłady
pracy jak Pierwsza Fabryka
Lokomotyw w Polsce
„Fablok” czy Zakłady
Ceramiczne „Stella”.

Produkty
chrzanowskiej
fabryki lokomotyw:
nagrodzona na
Międzynarodowej
Wystawie Sztuki
i Techniki w Paryżu
lokomotywa
Pm-36 w wersji
aerodynamicznej
i standartowej oraz
wagon motorowy
Luxtorpeda
(lata 30. XX w.).
Fotografie ze zbiorów
CAZCh.
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Widok „Fabloku" z lotu ptaka
(lata 20. XX w.)
Fot. ze zbiorów CAZCh.
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Zastanawiając się nad
patriotyzmem i jego
przejawami i przykładami
może nasunąć się jeszcze
wiele pytań. I jednym z nich
jest: czy jeżeli ktoś nie
walczy, nie manifestuje, nie
idzie w pochodzie, nie
sypie kopca itd., ale
rzetelnie pracuje, płaci
podatki, robi zakupy
w lokalnym sklepiku, uczy
dzieci wiersza Tuwima - nie
jest patriotą? Jest!
Zdecydowanie. Codzienne,
uczciwe życie to też
patriotyzm. Pokazują
to ostatnie wydarzenia
związane z wojną
na Ukrainie. Udzielenie
schronienia uchodźcom,
pomoc im, bojkot towarów
z Rosji to też przejaw
patriotyzmu.
I humanitaryzmu. Być
patriotą to być tu i teraz.
Być razem. Być
człowiekiem.

RZETELNA PRACA

Pracownicy fablokowskiej modelarni (lata 30. XX w.). Dzięki rzetelnej pracy pracowników chrzanowskiego „Fabloku” wzrastał dobrobyt
społeczności lokalnej, rósł dochód narodowy państwa i budowano renomę Rzeczypospolitej na rynkach międzynarodowych jako
państwa rozwĳającego dynamicznie swój potencjał przemysłowy.
Fot. ze zbiorów CAZCh.
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Powyżej:
montażownia

w chrzanowskim
„Fabloku” w okresie

międzywojennym. Tutaj
konstruowano parowozy

projektowane przez
fablokowskich inżynierów.

Fot. ze zbiorów CAZCh.

Obok:
papier firmowy Pierwszej

Fabryki Lokomotyw
w Chrzanowie z lat
międzywojennych.
Fot. ze zbiorów CAZCh.

Powyżej:
Pracownicy Pierwszej
Fabryki Lokomotyw
w Chrzanowie przed
produkowaną tutaj
lokomotywą Ty-23 (1927).
Fot. ze zbiorów CAZCh.
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ŚWIADECTWA PATRIOTYZMU

Ci, którzy pozostali w domu także musieli dowieść swego
patriotyzmu, przyjmując odpowiednią postawę podczas
okupacji niemieckiej. Wielu Polaków potrafiło, pomimo
terroru niemieckiego, zachować się godnie i nie splamić
się kolaboracją z barbarią III Rzeszy.
Poniżej:
zaświadczenie wystawione dla Jana Balisza z Chrzanowa,
potwierdzające jego nienaganną postawę w brutalnych
latach okupacji niemieckiej.
Fot. Mariusz Paździora, ze zbiorów Jana Balisia.

Powyżej: dokument wystawiony
przez niemieckiego burmistrza
okupowanego Chrzanowa dla
chrzanowianina Adolfa Rudola,
więzionego w niemieckim obozie
Wolfsdorf (Wilków), potwierdzający,
iż nie wpisał się na volkslistę i jest
dlatego uważany za Polaka.
Fot. ze zbiorów Muzeum w Chrzanowie.
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Chrzanowskie szkoły były także kuźniami polskiego patriotyzmu. Jednym
z przykładow świadectwa patriotyzmu chrzanowskiej młodzieży szkolnej były
międzywojenne adresy imieninowe kierowane do Marszałka Piłsudskiego w dniu
Jego imienin, 19 marca. Były one ozdobione ślicznymi ilustracjami i podpisywane
przez nauczycieli oraz dziatwę szkolną z wszystkich klas. Na ilustracjach powyżej
przykłady życzeń imieniniowych dla Marszałka Piłsudskiego ze szkół
powszechnych Chrzanowa i Bolęcina z roku 1929.
Fotografie na tej stronie ze zbiorów Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
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Na ilustracjach powyżej przykłady życzeń
imieniniowych dla Marszałka Piłsudskiego
ze szkół powszechnych Chrzanowa,
Bobrka i Byczyny z roku 1929.
Fotografie na tej stronie ze zbiorów Archiwum Akt
Nowych w Warszawie.


