,
,
Nocne zwiedzanie kosciola sw. Mikolaja

Poznaj tajemnice kościoła z ks. Janem Wolnym
Chrzanów jest miastem, którego rodowód sięga średniowiecza, a z zabytków
tamtego czasu nie pozostało zbyt wiele. Jedną z najcenniejszych pamiątek
zachowanych obecnie jest kościół p.w. św. Mikołaja, którego historia sięga XIV
wieku. Skrywa on wiele tajemnic, których rąbek zostanie uchylony podczas „Nocy
Muzeum”.
Pierwszą wzmiankę
dwuprzęsłowy korpus i wieżę-dzwonnicę
o parafii przy tymże kościele
z przedsionkiem po stronie zachodniej.
spotykamy w rejestrze
Przy kościele znajdował się cmentarz, który w 1446
świętopietrza z lat 1325-1328.
został otoczony murem.
Pierwszym proboszczem
Chrzanów rozwijał się, tak więc na początku
znanym z imienia jest
XX wieku zaistniała potrzeba rozszerzenia kościoła
ks. Jan Wolny Bartłomiej; jednak zaskakujące
lub budowy nowego przy głównej arterii miasta,
Al. Henryka. Wybrano poszerzenie fary. Projekt
jest to, że razem z nim tę samą funkcję pełniło jeszcze
wykonał architekt Stanisław Oszacki, zaś Henryk
dwóch plebanów: Jan oraz Idzi. Być może
Loewenfeld
przeznaczył na całe przedsięwzięcie
występowanie wieloosobowego piastowania
75 000 K, czyli połowę potrzebnej sumy. Rozbudowa
urzędu w farze chrzanowskiej ma swoje podłoże w
trwała od 1912 do 1918, proboszczem wówczas był
fundacji kościoła przez wielu właścicieli, a każdy
ks.
Jakub Kamieński. Wtedy to, kościół otrzymał swój
z nich mianował „swojego” plebana. Nieznany jest
obecny kształt, a nowa świątynia została
pierwotny wygląd kościoła, najprawdopodobniej był
konsekrowana 21 VI 1921 roku.
to budynek drewniany.
O jakich precjozach zapomniano podczas
W księdze uposażeń kościelnych ks. Jan
przebudowy? Skąd wziął się Rafael Santi w kościele
Długosz (Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis, t. II)
św. Mikołaja? Jakie skarby z bitwy pod Grunwaldem
napisał, że „Chrzanów miasto ma kościół murowany”.
kryje
historia tej świątyni? Kto tak naprawdę jest
Niestety i tutaj nie mamy żadnych informacji, kto i kiedy
pochowany pod posadzką? Dlaczego w farze
wzniósł kościół, ale w roku 1429, niejaki Mikołaj Roth,
chrzanowskiej są artefakty i rzeźby z katedry
murarz krakowski, otrzymał wynagrodzenie
wawelskiej
oraz kościoła Mariackiego z Krakowa?
za budowę kościoła p. w. św. Mikołaja w Chrzanowie.
Tego, i innych rzeczy będzie można się
Kościół posiadał trójbocznie zamknięte prezbiterium
dowiedzieć jedynie podczas „Nocy Muzeum”.
wraz z zakrystią od północnej strony; jednonawowy,
Prosimy zabrać ze sobą latarki.
Organizator

Patron medialny

,
Goscinnie
Partner

www.ghostsqad.com.pl

Parafia rzymskokatolicka
,
sw. Mikołaja
w Chrzanowie

- egzemplarz bezplatny, naklad 300 egz.
Muzeum w Chrzanowie, im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, ul. Mickiewicza 13, 32-500 Chrzanów, fax (0 32) 623 51 73, tel. (0 32) 753 87 11,
www.muzeum.chrzanow.pl, e-mail: muzeum@muzeum.chrzanow.pl
Opracowanie i teksty: Kamil Bogusz i Anna Ciepliñska. Korekta: Henryk Czarnik.
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Chrzanó w, 20 V 2012 R.

KURIER
MUZEALNY
Noc Muzeum w Chrzanowie
„Z wizytą u Henryka Loewenfelda”
Pracownicy Muzeum w Chrzanowie
im. Ireny i Mieczysława Mazarakich zapraszają do
udziału w odkrywaniu tajemnic kościoła
św. Mikołaja i „Lamusa”, siedziby ostatnich
właścicieli dóbr chrzanowskich, co będzie miało
miejsce 20 maja 2012 r. Oprowadzać będą: Henryk,
Adolf, Róża Loewenfeldowie i Rosel Haberfeld
oraz ks. Jan Wolny.
Henryk

Róża Loewenfeld
Noc Muzeum 2012 odbędzie się pod hasłem
„Z wizytą u Henryka Loewenfelda”. Stąd
w scenariuszu jak i scenografii pojawią się elementy
nawiązujące do XIX i pocz. XX w. – realiów,
w których żyli członkowie rodziny, ostatni
właściciele dóbr chrzanowskich, mieszkańcy
Lamusa. W trakcie zwiedzania poszczególnych sal
oprowadzający wspomną różne wątki z historii
rodziny Loewenfeldów, ich zasługi dla miasta.
Uzupełnieniem tematu będzie prezentacja
multimedialna na podstawie fotografii
archiwalnych rodziny Loewenfeldów.
Istotne są elementy teatralne, ubarwiające
oprowadzenie. Dodatkowo pojawią się postaci
„żołnierzy niemieckich” mające symbolicznie
zamknąć okres historyczny, gdy „Lamus” był
siedzibą Loewenfeldów. Impreza skierowana jest
zarówno do osób dorosłych jak i dzieci i młodzieży.
Wydarzeniu towarzyszyć będą dodatkowe
atrakcje, a wśród nich:
- koncert i wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych
(ogród „Domu Urbańczyka”)
- nocne zwiedzanie kościoła św. Mikołaja
z Ks. Janem Wolnym, w którego postać wcieli się
przewodnik (czyt. więcej na str. 4)
- prezentacja strojów XIX-wiecznych
- możliwość odlania pieczęci lakowej

Loewenfeld

- gra interaktywna dla najmłodszych pt.: CO KRYJE
LAMUS? Jest to zabawa ćwicząca
spostrzegawczość, polegająca na odszukaniu
w trakcie zwiedzania przedmiotów związanych
z Loewenfeldami (przedmioty te będą
odpowiednio wyeksponowane) i zaznaczenie ich
na otrzymanych wcześniej planach budynku.
- spotkanie z duchami Loewenfeldów
- oficjalne rozstrzygnięcie powiatowego konkursu
historycznego i wręczenie nagród zwycięzcom
(czyt. więcej na str. 2)
Noc Muzeum jest niepowtarzalną okazją do
poznania zakątków muzeum na co dzień nie
prezentowanych.
Pracownicy zapewniają wszystkim wieczór
pełen niezapomnianych wrażeń.

Rosel Haberfeld i Adolf Loewenfeld
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Rozstrzygniecie konkursu!
„Właściciele dóbr chrzanowskich”

Program „Nocy Muzeum”:

Chrzanów to miasto, które posiada rodowód średniowieczny, a przez co ciekawą historię, lecz
przez jego mieszkańców znaną bardzo wybiórczo. Muzeum w Chrzanowie zaproponowało uczniom szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Chrzanowskiego odkrycie na nowo historii
i kultury Chrzanowa w formie konkursu. Mamy nadzieję, że jego forma była ciekawa i inspirująca dla
uczniów oraz pozwoliła odkryć dawno zapomniany świat Małej Ojczyzny dla przyszłych pokoleń.

18.00 - wspólne śpiewanie i koncert pieśni biesiadnych w wykonaniu Teatru
Ludowego „TRADYCJA” Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Ludowej
Gminy Alwernia, ogród Domu Urbańczyka

,

Do finału I powiatowego konkursu historycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych Powiatu Chrzanowskiego, pt. „Dla przeszłych i przyszłych lat”, edycja 2012: „Właściciele dóbr
chrzanowskich”, organizowanym przez Muzeum w Chrzanowie im. I. i M. Mazarakich, przeszły następujące osoby:
Szkoły Podstawowe
Gimnazja
1. Kamila Stypińska z kl. VI, uzyskała 85 %,
1. Natalia Spyra z kl. II, uzyskała 87 %,
Szkoła Podstawowa nr 3 w Chrzanowie, nauczyciel
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Chrzanowie, nauczyciel
prowadzący: mgr Renata Siewniak
prowadzący: mgr Małgorzata Zając
2. Maksymilian Szczurek z kl. VI, uzyskał 80 %,
2. Ewa Jentys z kl. III, uzyskała 79,5 %,
Szkoła Podstawowa nr 6 w Chrzanowie, nauczyciel
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Chrzanowie, nauczyciel
prowadzący: mgr Jolanta Ciejek
prowadzący: mgr Iwona Kurek
3. Anna Strońska z kl. VI, uzyskała 79,5 %,
3. Karolina Gołębiowska z kl. III, uzyskała 73, 5%,
Szkoła Podstawowa w Okleśnej, nauczyciel
Publiczne Gimnazjum w Zagórzu, nauczyciel
prowadzący: mgr Andżelika Nowak
prowadzący: mgr Zenon Kobiałka
4. Dawid Skowronek z kl. VI, uzyskał 72 %,
4. Dominika Pikur z kl. I, uzyskała 69,5 %
Szkoła Podstawowa nr 8 w Chrzanowie, nauczyciel
Publiczne Gimnazjum nr 3, nauczyciel prowadzący:
prowadzący: mgr Iwona Zielińska
mgr Renata Siewniak
5. Jakub Szyndler, z kl. V, uzyskał 71 %,
5. Maciej Gałecki z kl. I, uzyskał 60 %,
Szkoła Podstawowa w Balinie, nauczyciel prowadzący:
Publiczne Gimnazjum nr 4, nauczyciel prowadzący:
mgr Andrzej Drabiec
mgr Barbara Siekiera
6. Klaudia Mleczko z kl. V, uzyskała 70 %,
Szkoła Podstawowa w Zagórzu, nauczyciel
Szkoły ponadgimnazjalne
prowadzący: mgr Zenon Kobiałka
1. Dominik Paszkowski z kl. II, uzyskał 72 %,
7. Michal Kurnik z kl. V, uzyskał 67 %,
I Liceum Ogólnokształcące, nauczyciel prowadzący:
Szkoła Podstawowa w Babicach, nauczyciel
mgr Marek Śliwa
prowadzący: mgr Halina Mądrzyk
2. Agnieszka Chrząścik z kl. III, uzyskała 71 %,
8. Paulina Głownia z kl. VI, uzyskala 66 %,
II Liceum Ogólnokształcące, nauczyciel prowadzący:
Szkoła Podstawowa w Rozkochowie, nauczyciel
mgr Izabela Ciołczyk
prowadzący: mgr Ewelina Kaszuba
2. Emilia Muszyńska z kl. II, uzyskała 71 %,
9. Filip Wyrobiec z kl. VI, uzyskał 64 %,
II Liceum Ogólnokształcące, nauczyciel prowadzący:
Szkoła Podstawowa nr 10 w Chrzanowie, nauczyciel
mgr Jerzy Jura
prowadzący: mgr Agnieszka Rejman
4. Hubert Morawski z kl. II, uzyskał 59,5 %,
10. Oliwia Wiktor z kl. VI, uzyskała 50 %,
KSW w Libiążu, nauczyciel prowadzący:
Szkoła Podstawowa w Luszowicach, nauczyciel
mgr Roman Issakiewicz
prowadzący: mgr Ewa Lebiedzka
5. Kamil Figura z kl. 3, uzyskał 43 %, PCE w Chrzanowie,
11. Kacper Gacia z kl. VI, uzyskał 48 %,
nauczyciel prowadzący: mgr Ewa Saługa
Szkoła Podstawowa nr 5 w Chrzanowie, nauczyciel
prowadzący: mgr Marta Wind
W związku z tym, iż w II Liceum Ogólnokształcącym dwie uczennice zdobyły dokładnie taką samą ilość punktów
Organizatrzy zdecydowali się dopuścić obie do finału. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się
podczas „Nocy Muzeum” 20.05.2012 r. w chrzanowskim Muzeum.
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19.30 - specjalne zwiedzanie grupowe budynku „Lamusa” (ul. Mickiewicza 13)
oraz rozstrzygnięcie I powiatowego konkursu historycznego
pt.: „Dla przeszłych i przyszłych lat”, edycja 2012: „Właściciele dóbr
chrzanowskich”, nagrodzenie laureatów przez fundatorów
21.15 - nocne zwiedzanie kościoła św. Mikołaja z ks. Janem Wolnym
22.00 - specjalne zwiedzanie grupowe budynku „Lamusa” (ul. Mickiewicza 13)
22.15 - nocne zwiedzanie kościoła św. Mikołaja z ks. Janem Wolnym

Ponadto:
prezentacja historii rodziny Loewenfeldów, możliwość zapoznania się
z XIX-wiecznymi strojami miejskimi, prezentacja historii kościoła
św. Mikołaja, atrakcje dla najmłodszych, odlewanie pamiątkowej pieczęci
lakowej oraz niespodzianki.
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