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Zapisy inwentarza podają, że Ratusz znajdował się na środku miasta. Była to budowla drewniana z dachem włoskim,
krytym gontem. W jego pomieszczeniach stały piece częściowo kaflowe, a częściowo z cegły na fundamencie
murowanym. Z lewej strony sieni znajdowała się izba szynkowa, naprzeciw izba gościnna. Za izbą szynkową była
komora, a pod komorą piwnica. Przez sień prowadziły schody na piętro, wiodące do izby miejskiej sądowej ze stołem
i ławami. Pod schodami mieściło się więzienie (komórka).
Na terenie miasta odnotowujemy cztery drewniane młyny. Pierwszy znajdował się przy gościńcu krakowskim,
był umieszczony na wodzie z wielkiego stawu. W 1786 roku określany jest, jako zdezelowany i stary. Po prawej
stronie od wejścia była izba młynarska. W niej piec wymurowany z kamieni, przy nim znajdował się kominek kopiasty
ulepiony z gliny z piecykiem do pieczenia chleba. Po przeciwnej stronie tej izby znajdowały się drzwi
do młyna. Młyn wyposażony był w koło wodne, kamienie do mielenia oraz skrzynie na mąkę i otręby. Do obejścia
młyna należały chlewik i stodoła.
Poniżej, na rzece Chechło, gdzie woda rozchodziła się pod Górą Pająkową przykopami (rowami) częściowo
do sadzawki, stał drugi młyn, tuż przy granicy z Kościelcem. Poniżej niego ulokowany był folusz sukienniczy.
Określany też młynem blecharskim. Był to budynek drewniany częściowo deskami i gontami kryty. Na wyposażeniu
były stępy do folowania sukna, wał i koło wodne. Folowanie odbywało się przez bicie sukna w stępach stęporami
z drzewa przy dolewaniu ługu, mydła itd. Folusz poruszany był jak młyn. Kolejnym obiektem na rzece był „stempnik
szewski”.
Trzeci młyn jest określany w spisie, jako nowy. Znajdował się pod groblą przy stawie, wybudowany na miejscu
dawnych kuźni żelaznych. Budynek ten był najlepiej wyposażony, posiadał alkierz ogrzewany, a przy nim kominek
z piecem piekarniczym. Obok znajdował się tartak umieszczony na drewnianych słupach.
Poniżej znajdował się ostatni, czwarty młyn. Drewniany wybudowany z okrągłego drewna, miał dach pokryty
gontem. Woda pomiędzy młynami, foluszem, „stempnikiem” oraz tartakiem była rozprowadzana systemem
wodnym, składającym się z rowów, sadzawek, stawów zasilanych wodą z Chechła. System, jak wynika z opisów
powodował spiętrzenia wody, aby poruszać kołami młyńskimi. W tym rejonie miasta wybudowano też nowy
murowany browar, a obok drewnianą suszarnię.
Przedstawiony opis stanowi zaledwie namiastkę obrazu osiemnastowiecznego Chrzanowa. Dzięki inwentarzom
zachowanym w zasobach Archiwum Narodowego w Krakowie udało się przybliżyć wygląd zabudowy z II połowy
XVIII w. i dopełnić opracowanie Jana Pęckowskiego, który jako pierwszy opisał wygląd chrzanowskiej zabudowy.
Agnieszka Bąk

WKRÓTCE W MUZEUM W CHRZANOWIE:

Wybrane
wydarzenia

18.05, godz. 17.00 KAWIARNIA NAUKOWA: 100-lecie Chóru Męskiego „Żaby”, wykład Jana Jarczyka
12.06 V JARMARK MIKOŁAJSKI, park w Chrzanowie-Kościelcu
19 i 26.06; 3 i 10.07 VII Festwial DIALOG KULTUR
20.06 - 16.08 Ludzie dobrzy jak chleb. Wystawa Fund. Br. Alberta w 100-lecie śmierci patrona
22.06, godz. 17.00 KAWIARNIA NAUKOWA: MADAGADSKAR, prelekcja z podróży Beaty Kurek
więcej na: www.muzeum.chrzanow.pl
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Sponsor

Patronat medialny

Egzemplarz bezpłatny, nakład 300 egzemplarzy.
Opracowanie: Pracownicy Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich
Adres:ul.Mickiewicza 13, 32-500 Chrzanów, tel/fax 326235173
email: muzeum@muzeum.chrzanow.pl; www.muzeum.chrzanow.pl

Muzeum w Chrzanowie
im. Ireny i Mieczysława
Mazarakich
ul.Mickiewicza 13
32-500 Chrzanów
tel./fax 326235173
www.muzeum.chrzanow.pl
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OD REDAKCJI,
Tegoroczna NOC MUZEUM odbywa się w klimacie muzyczno-folkowym. Wątek przewodni został wybrany
nieprzypadkowo ale jest świadomym nawiązaniem do tematyki wystawy prezentowanej aktualnie w „Domu
Urbańczyka” — „Od okaryny do trembity. Muzyka w życiu codziennym”. Jak zawsze w atmosferze dobrej
zabawy przypomnimy tradycje, zwyczaje i stroje regionalne. Przy tej okazji chcemy też nawiązać do
tegorocznego jubileuszu 100-lecia Chóru Męskiego „ŻABY”, który jest swego rodzaju wizytówką Chrzanowa.
Specjalne atrakcje czekają na najmłodszych uczestników. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym
programem. Życzymy miłych wrażeń!

CZERW O NE K O RALE I...

ZIEL O NE „ŻABY”
W PROGRAMIE:
18.00 koncert Chóru Męskiego „Żaby”
18.45 rozstrzygniecie konkursu na przebranie
w strój Krakowiaków Zachodnich i wręczenie nagród
19.00 „Oczepiny” zaprezentowane przez KGW
„Macierzanki” z Żarek
19.30 oprowadzanie po wystawach czasowych
2 0 . 0 0 w y s t ę p Ze s p o ł u P i e ś n i i Tań c a
“Krakowiaczek” z Grojca
20.45 Kino muzealne – wirtualny spacer
po „drewnianym Chrzanowie”
21.00 „Muzyczna podróż po Europie” – występ
słuchaczy UTW i uczniów I LO w Chrzanowie
21.30 oprowadzanie po wystawach czasowych
22.00 wspólne śpiewanie pieśni biesiadnych
z Teatrem Ludowym „Tradycja”, prowadzenie
Zbigniew Klatka
22.30 Kino muzealne – „Dziedzictwo utracone”
Ponadto: „kącik kawiarniany” przygotowany przez firmę
„Jacek Placek”, warsztaty i zabawy dla dzieci.

KONKURS

Zgłoszenia uczestników konkursu na przebranie
w strój Krakowiaków Zachodnich będą
przyjmowane w dniu 15.05.2016 r. od godz. 18.00
do 18.40 w ogrodzie przy muzealnym Oddziale
Wystaw Czasowych „Dom Urbańczyka” (stanowisko
jury w altanie). Ogłoszenie wyników i rozdanie
nagród nastąpi ok. 18.45.

Krakowski strój ludowy
„Lud krakowski ma wrodzone, wysokie poczucie piękna, które
objawia się upodobaniem w pięknem odzieniu, ładnem
mieszkaniu, ozdobnych sprzętach, w śpiewie i muzyce”
Seweryn Udziela, „Krakowiacy”
Polska charakteryzuje się bogactwem regionalnych
strojów ludowych. Każdy region posiada różnorodne
i charakterystyczne dla siebie elementy odświętnego
stroju ludowego, ale najbardziej kolorowy i popularny
stał się strój Krakowiaków zamieszkujących okolice
Krakowa (ci zamieszkujący ziemię chrzanowską zwani
byli „Górniakami”). W Polsce, a jeszcze bardziej wśród
Polonii zagranicznej, strój krakowski stał się synonimem
stroju narodowego, stroju polskiego. Moda na wiejskość
i stroje ludowe zaczęła się w XVIII w., ale dzięki
Powstaniu Kościuszkowskiemu 1794 r. i udziałowi
chłopów w insurekcji to strój Krakowiaków stał się
dominujący. Nawet sam naczelny wódz Tadeusz
Kościuszko wystąpił w sukmanie krakowskiej
i rogatywce. Jego portrety wisiały w polskich domach
przez cały wiek XIX popularyzując strój Krakowiaków
w całym kraju (podobnie było z operą Bogusławskiego
„Krakowiacy i Górale”). Również w kolejnych polskich
zrywach niepodległościowych pojawiają się formacje
Krakusów, występujące w mundurach wojskowych
nawiązujących do stroju krakowskiego. Tak jest w czasie
Księstwa Warszawskiego oraz podczas Powstania
Listopadowego i Wiosny Ludów. Co było przyczyną tego
stanu rzeczy?
Ciąg dalszy na stronie 2
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Niewątpliwie duży wpływ na popularność stroju
krakowskiego, szczególnie męskiego, wywarła
szczególna sytuacja polityczna Polski. Utrata
niepodległości, ucisk zaborców i podejmowane próby
odzyskania wolności skłoniły społeczeństwo do
szukania wzorców i symboli podtrzymujących ducha
narodowego. Dlatego, jak uważają badacze strojów
ludowych, biało-czerwone barwy ludowego stroju
krakowskiego stały się synonimem polskości.
Podtrzymywały one świadomość narodu i nie
pozwalały zapomnieć o utraconej państwowości.
Biała sukmana krakowska z czerwonymi lamówkami
oraz czerwona czapka „krakuska” z pawim piórem to
najbardziej charakterystyczne elementy
krakowskiego stroju narodowego. Sukmana była
szyta w Chrzanowie stąd nazywano ją powszechnie
„chrzanówka” (sukienna, długa do łydki, ze stojącym
kołnierzem, zapinana mosiężnymi haftkami również
od środka miała sukienne, czerwone obszycie).
Przy zewnętrznych obszyciach sukmany, ze
sznurków, wisiały dodatkowo czerwone tzw.
„kutasy”. Rękawy zdobiły czerwone patki. Ubożsi
zamiast sukmany nosili tzw. „górnicę” pozbawioną
w/w ozdób. Pod sukmaną chłopi nosili kaftan bez
rękawów. Był on
z granatowego sukna obszyty
także czerwoną oblamówką
oraz perłowymi lub cynowymi
guziczkami przy zapięciu.
Wzdłuż zapięcia, od pasa
do szyi, przyszyte były
czerwone „kutasy” (frędzle).
Kaftan, a nie sukmanę,
p r z e w i ą z u j ą K ra ko w i a c y
skórzanym, wąskim pasem
obszytym zielonym rzemykiem
z mosiężnymi blaszkami
i guziczkami. Bogatsi nosili
szeroki pas zwany trzosem.
Pod kaftanem mężczyźni nosili
lniane, białe koszule z haftem.
Na nogi wkładali płócienne,
szerokie spodnie w czerwone
lub niebieskie paski. Spodnie
wkładali w wysokie skórzane
buty. Latem chłopi chodzili
często boso. Na głowę wkładali wysoki, czarny,
zwężający się ku górze kapelusz z małym rondem.
Inni sukienną czapkę, zwaną rogatywką, ozdobioną
pawimi lub kogucimi piórami i czarnym otokiem
barankowym.
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Stare domy mieszczańskie w Chrzanowie. Rysował z natury w r. 1857 Ludwik Łepkowski
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Portret dziewczyny w stroju ludowym, Henryk Uziembło,
ze zbiorów Muzeum w Chrzanowie

Strój kobiecy charakteryzował się w XIX w. wierzchnim,
granatowego koloru, żupanem. Najbardziej
charakterystyczny jest jednak gorset, początkowo
wykonywany z sukna granatowego, zdobiony u dołu rzędem
zachodzących na siebie licznych „kaletek”. Pierwotnie
gorsety zdobione były skromnie czerwoną oblamówka
i rzędami guziczków od przodu. Później upowszechnił się
czarny aksamit zdobiony haftem o motywach roślinnych
a następnie blaszanymi cekinami. Gorsety na przodzie
zapinano haftkami. Na koszule płócienne z białym haftem
i kołnierzem zakładały kobiety czerwone korale. Były one,
te prawdziwe, bardzo pożądane i mogły sobie pozwolić na
nie tylko najbogatsze przedstawicielki społeczności
wiejskich. Spódnice płócienne dochodziły do kostek, były
gładkie i różnokolorowe. Ulubionym zestawem były
tybetowe spódnice z białymi zapaskami bogato
haftowanymi. Na ramiona lub głowy kobiety zakładały
wełniane, kraciaste chusty. W lecie w okolicach Chrzanowa
zakładały one białe „rańtuchy” z płótna zwane
„płóciennicami”. Zamężne kobiety zakładały też białe chusty
czepcowe wiązane nad czołem. Całości stroju dopełniały
czarne buty podobnie jak u mężczyzn wykonane ze skóry.
Tego typu stroje nosili najbogatsi gospodarze ubierając go
w niedziele i święta oraz podczas rodzinnych uroczystości.
Mimo zmian kulturowych strój krakowski w pewnym
zakresie zachował swój charakter do naszych czasów.
Zbigniew Mazur

Wygląd miasta w XVIII wieku, przynajmniej częściowo,
można opisać posługując się inwentarzem z 1784 roku.
Z niego dowiadujemy się, jak wyglądały domy
i zabudowania gospodarcze. Opis miasta rozpoczyna się
od dziedzińca Dworu Chrzanowskiego. Dzisiaj to
budynek Muzeum i okalający go park. Bezsprzecznie był
to teren dworski. Na obszarze zabudowy dworskiej
znajdował się drewniany budynek dla ludzi stajennych
wybudowany w 1785 r.
Idąc powyżej do dworu po lewej stronie znajdowała się
oficyna. Określana była „starą”, drewnianą, pokrytą
dachem gontowym, z oknami „tafelkowymi w drewno
oprawionymi”.
Na wprost bramy z wjazdem do miasta (rynku) stał
murowany Dwór, pokryty gontowym dachem. Parter
Dworu to sień z trzema pokojami, w tym jeden zwany
gościnnym. W tylnej części znajdował się tzw. gabinet
sypialniany, następnie kuchnia i kredens. W inwentarzu
mamy informację, że pomieszczenia były pomalowane
w kolorach popielato - zielono - seledynowych. Na górę
prowadziły schody (trepy) drewniane z balustradą.
Z kredensu (pomieszczenie do przechowywania zastawy
stołowej oraz przeznaczone dla służby podającej potrawy
na stół w dworach i pałacach) wychodziły drzwi do
piwnic. Piwnice z niewielkim okienkiem, z legarami do
składowania beczek miały sklepienie murowane. Z tyłu
dworu, od ogródka było wejście do skarbca w tyle składu
kredensowego.
Idąc od dworu w kierunku rynku po prawej stronie stała
oficyna wybudowana w 1784 roku. Jej dach był
pomalowany pokostem koloru czerwonego. W dachu
z czterech stron zamontowane były dymniki – okienka.
Do piętrowego budynku wchodziło się dużymi
podwójnymi drzwiami. Z dużej sieni wchodziło się
do pokoju pierwszego, gdzie mamy wymienione
trzy okna z szybami „tafelkowymi” osadzonymi
na kicie. Ten system na parterze zastosowany był

we wszystkich oknach. Z tegoż pokoju, po lewej stronie
wychodziły drzwi do drugiego pokoju. Stał tam też piec
z białych kafli ogrzewający oba pomieszczenia.
Z drugiego pokoju było przejście do pokoju trzeciego,
a z niego wychodziło się do sieni. Dalej pokój czwarty
i obok kuchenka z piecem połączone z „ sieńką”.
Przy głównym wejściu znajdowały się schody na górę.
Na piętrze były cztery pokoje, w tym jeden zwany „salą”.
Inny z nich pełnił funkcję garderoby. Wszystkie
pomieszczenia na górze miały duże okna typu
angielskiego. Pokoje posiadały ogrzewanie z pieców
kaflowych,
połączonych z kominem „szafiastym”,
do którego wpuszczone były wszystkie dymy z kaflowych
palenisk. Na piętrze podłoga była ułożona z „tafli”
drewnianych w kostkę.
Poddając analizie powyższy opis oficyny, a następnie
porównując z budynkiem muzealnym w parku można
pokusić się o stwierdzenie, że dzisiejsza siedziba
chrzanowskiego Muzeum mieści się w dawnej oficynie
dworskiej.
Po prawej stronie od tejże oficyny idąc w stronę miasta
znajdowały się duże drewniane stajnie na dwanaście koni
i komórka na obrok. Przed nimi stała studnia
z drewnianym gontowym daszkiem na słupach i korytem
do pojenia koni. Za dworem, udając się w kierunku stodół
miejskich (dzisiejsza ulica Oświęcimska i ulica Śląska,
okolice ronda) znajdował się folwark z dachem włoskim
gontowym. Obok stał spichlerz drewniany kryty gontem,
wybudowany w 1783 r. W dachu znajdowały się cztery
okienka z każdej strony. Na dziedzińcu folwarku stała
szopa drewniana oraz trzy stodoły przykryte jednym
dachem. Ciekawy jest zapis mówiący, że idąc ogrodem
w kierunku miasta od tych zabudowań stoi stary
drewniany browar, w którym zrobiono stajnię dla krów.
Całość zabudowań dworskich była ogrodzona parkanem
z bramami.
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