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Wydawnictwa własne Muzeum w Chrzanowie  
 

Jan Pęckowski: Chrzanów, miasto powiatowe w województwie krakowskiem. 

Monografia z 27 ilustracjami w tekście [reprint wydania: Chrzanów1934] 

Rok wydania: 2011 

Cena książki: 12 zł 
 Książka nie wymagająca reklamy. Długo oczekiwany reprint monografii  Chrzanów, dzięki 

której jej autor – Jan Pęckowski – nawet mimo braku reprintu pozostawał „najczęściej czytanym 

autorem” w bibliotece muzealnej i nie mniejszą popularnością cieszył się w tych bibliotekach, które tę 

monografię posiadają. Teraz  jest możliwość posiadania tej cennej publikacji w domowej biblioteczce. 

Stron 228 + słynna mapa J. Wiśniewskiego z 1838 r. 

 Książka przybliża miasto od jego zamierzchłych czasów, ale równie ciekawe są informacje 

czasowo nie tak odległe, ale ratujące od zapomnienia takie fakty, jak np. widok chrzanowskiego 

Rynku… z ratuszem i więzieniem! 

 Monografia składa się z 7. rozdziałów z rozbudowanymi podtytułami: 

I. Źródła historyczne 

II. Właściciele Chrzanowa. 

Pierwsza wzmianka o Chrzanowie – Ligęzowie – Andrzej Samuel Dębiński – Grudzińscy – Stadniccy 

– Ossolińscy – Książę sasko-cieszyński Albert Kazimierz – Arcyksiążę austriacki Karol Ludwik – 

Mieroszewscy – Loewenfeldowie – Rządy Senatu Rzeczypospolitej Krakowskiej 

III. Gmina miejska 

Położenie obszaru gminnego – zabudowanie miasta – domy mieszczańskie – urząd miejski – 

zgromadzenia pospólstwa – sąd ławniczy – różne formułki sądowe – przebieg procesu sądowego 

IV. Życie gospodarcze 

Rolnictwo – górnictwo – przemysł fabryczny – przemysł rękodzielniczy i cechy – handel zewnętrzny  

i jarmarczny – kredyt  

V. Życie społeczne i umysłowe 

Początki kościoła – uposażenie – legaty mieszczan – nowy kościół – szkoła parafjalna i szkolnictwo 

za czasów Rzpltej krakowskiej – dom ubogich im. Mikołaja Spytka Ligęzy – pochodzenie ludności – 

żydzi w Chrzanowie – życie prywatne mieszczaństwa – udział mieszczan w walkach 

niepodległościowych – próba statystyki 

VI.  Dokumenta do dziejów Chrzanowa 

VII. Chrzanów współczesny 

Działalność Rady miejskiej od r. 1867-1933 – przegląd topograficzny miasta – zajęcie mieszkańców – 

udział obywatelstwa w ostatnich walkach niepodległościowych 

  

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze ziemi chrzanowskiej. Materiały z sesji 

popularno-naukowej zorganizowanej z okazji 50. lecia Muzeum w Chrzanowie 

Rok wydania: 2011 

Cena książki: 19 zł 
 Wydanie w dużym formacie (A4), liczące 233 strony, bogato ilustrowane. Zawiera wiele 

informacji dotąd nieznanych. Interesująca lektura dla wszystkich chcących lepiej poznać szeroko 

rozumiane bogactwo ziemi chrzanowskiej. Wydawnictwo składa się z 10. rozpraw i artykułów: 

- Marek Szuwarzyński, Kopalnie rud metali w Balinie i na Kątach 

- Przemysław Stanko, Materiały do dziejów Chrzanowa i regionu chrzanowskiego w Tajnym 

Archiwum Watykańskim 

- Bogusław Krasnowolski, Pałac w Kościelcu 

- Zbigniew Mazur, Ostatni właściciele dóbr dworskich w Chrzanowie 

- Aleksander Zygmunt Babiński, Kampania wrześniowa na terenie powiatu chrzanowskiego 

- Maciej Korkuć, Urząd Bezpieczeństwa w powiecie chrzanowskim wobec środowisk 

niepodległościowych w latach 1945-1947 
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- Kamil Bogusz, Via altarium Dei. Historia zapomnianych ołtarzy z kościoła św. Mikołaja                  

w Chrzanowie 

- Jerzy Jura, Najstarsza część cmentarza parafialnego w Chrzanowie 

- Marek Oratowski, Historia Towarzystwa Sportowo-Oświatowego „Fablok” do roku 1939 

- Anna Cieplińska, Życie i twórczość Henryka Uziembły 

 

Chrzanowianie na starej fotografii 

Rok wydania: 2010 

Cena albumu: 45 zł 
 Album stanowi pokłosie wystawy o tym samym tytule. Odzew na apel do mieszkańców 

Chrzanowa o wypożyczanie starych fotografii sprawił, że obecnie – wraz z własnymi zbiorami – 

Muzeum posiada już ok. 5 tysięcy fotografii, mających dużą wartość historyczną. Blisko 500 z nich 

znalazło się w bardzo starannie wydanym, eleganckim i pieczołowicie dopracowanym albumie, 

cieszącym się dużym zainteresowaniem i bardzo dobrymi recenzjami. Świetna szata graficzna – 

dzieło Magdaleny Kowalskiej. Stron 191. 

 Część albumową poprzedza tekst Eugeniusza Kępińskiego: Fotografowie chrzanowscy, a ją 

samą tworzy 10 działów z krótkimi, esencjonalnymi wprowadzeniami: 

- Ostatni właściciele dóbr chrzanowskich 

- Samorząd chrzanowski 

- Do niepodległej Rzeczypospolitej 

- Obywatele miasta Chrzanowa 

- Edukacja i wychowanie 

- Szkoły patriotyzmu 

- Gospodarka, instytucje miejskie 

- Życie religijne 

- Życie kulturalne 

- Rekreacja, turystyka, sport 

 

Pozdrowienia z Chrzanowa 

Wydawca: Muzeum w Chrzanowie i Urzędu Miejski w Chrzanowie 

Rok wydania: 2007 

Cena książki: 40 zł 
 Pięknie ilustrowany album pocztówek z Chrzanowa. 

 W albumie Chrzanów na starych, nawet bardzo starych, a także całkiem nieodległych czasowo 

pocztówkach. Wszystkie przede wszystkim dowodzą, jak zmieniło się nasze miasto. Większość z nich 

stanowi dzisiaj kolekcjonerskie rarytasy. Stron 168. 

 

Chrzanowskie krajobrazy 

Wydawca: Norpol na zlecenie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie  

i Muzeum w Chrzanowie 

Rok wydania: 2002 

Cena książki: 35 zł 
 Pięknie wydany album ze zdjęciami Chrzanowa. Pozwala poznać zachwycające krajobrazy 

naszego miasta i zachęca do spacerów dla odnalezienia przynajmniej niektórych z nich. 

 

Chrzanowskie Zeszyty Muzealne. Tom I: Woskowa świeca 

Wydawca: Muzeum w Chrzanowie 

Cena tomu: 10 zł 
 Tom zawiera przede wszystkim legendarną wręcz „Woskową świecę” Marii Ruszkiewicz, 

stanowiąca opowieść jej matki Julii Oczkowskiej o Chrzanowie od końca XIX wieku, z unikalnymi 
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opisami np. wyglądu wnętrza kościoła św. Mikołaja przed przebudową czy targowiska na Rynku. 

Przez 20 lat rękopis tej książki „krążył w najrozmaitszych odpisach i odbitkach”, teraz doczekał się 

już „normalnego wydania”. 

 

Chrzanowskie Zeszyty Muzealne. Tom II: Irena i Mieczysław Mazarakowie, 50 lat 

Muzeum 
Rok wydania: 2010 

Cena tomu: 12 zł 
 Tom zawiera biograficzne teksty, poświęcone Irenie i Mieczysławowi Mazarakim, autorstwa 

Ewy Jeleń. Uzupełniają je wspomnienia o Założycielach i Patronach Muzeum w Chrzanowie oraz 

ikonografia i bibliografia ich prac. 

 Druga część tomu poświęcona jest jubileuszowi 50-lecia Muzeum i stanowi kompendium 

wiedzy o działalności chrzanowskiego Muzeum w latach 2000-2010, uzupełniające wcześniejsze 

wydanie 40 lat Muzeum w Chrzanowie.  

 

Chrzanowskie Zeszyty Muzealne. Tom III: W pamięci i w sercu – Chrzanów we 

wspomnieniach Berka Grajowera 

Rok wydania: 2011 

Cena tomu: 10 zł 
 Tom zawiera wspomnienia Berka Grajowera, ratujące od zapomnienia Chrzanów okresu 

międzywojennego, gdy połowę jego mieszkańców stanowili Żydzi. Niesłabnąca miłość do Chrzanowa 

(mimo, że wrócił do swojego miasta dopiero po 69. latach), genialna pamięć, świetne poczucie 

humoru i dobry literacki styl gwarantują, że lektura będzie nie tylko pożyteczną, ale i miłą. 

 

Chrzanów. Studia z dziejów miasta i regionu. Tom III 

Rok wydania: 2009 

Cena książki: 35 zł 
 Dla osób zainteresowanych historią naszego regionu to lektura  obowiązkowa. Wydanie          

w twardej oprawie, na papierze kredowym, z dużą ilością zdjęć. Stron 447. 

 Tom ten zawiera następujące rozprawy i artykuły: 

- Marek Szuwarzyński, Kopaliny użyteczne ziemi chrzanowskiej i ich wykorzystywanie 

- Marek Szymaszkiewicz, Osadnictwo kultury przeworskiej w późnym okresie wpływów rzymskich      

w regionie chrzanowskim 

- Aleksander Zygmunt Babiński, Chrzanów i ziemia chrzanowska podczas I wojny światowej. Próba 

rysu historycznego 

- Andrzej Michalik, Skauci i harcerze w Chrzanowie 1912-1945 

- Eugeniusz Kępiński, Styl okrętowy w chrzanowskim budownictwie mieszkaniowym 

- Wiesław Lesiuk, Bogdan Cimała, Gospodarka ziemi chrzanowskiej po II wojnie światowej 

- Bogusław Krasnowolski, Klasztor Bernardynów w Alwerni: historia, architektura, treści ideowe  

 

Chrzanów. Studia z dziejów miasta. Tom II. Chrzanów współczesny. Cz. 1 

Rok wydania: 1998 

Cena książki: 15 zł 
 Na tom ten (stron 376) składają się następujące rozprawy: 

- Tomasz Falęcki, Irena Sroka, Chrzanów w latach okupacji 1939-1945 

- Zdzisław Zblewski, Życie polityczne Chrzanowa w latach 1945-1948 

- Zdzisław Zblewski, Życie polityczne Chrzanowa w latach 1949-1956 

- Tomasz Falęcki, Życie duchowe społeczności chrzanowskiej w latach 1945-1989 

- Bogusław Krasnowolski, Zabytki i wartości kulturowe 
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Chrzanów. Studia z dziejów miasta i regionu do roku.  Tom I. Do 1939 roku 

Rok wydania: 1999 

Cena książki: 15 zł 
 To ciągle jedno z podstawowych  źródeł wiedzy o dziejach Chrzanowa i ziemi chrzanowskiej. 

Stron 364. 

 Na tom ten składają się następujące rozprawy: 

- Marek Szymaszkiewicz, Archeologia regionu chrzanowskiego 

- Jerzy Motyka, Kasztelania chrzanowska 

- Zbigniew Wojas, Chrzanów średniowieczny i nowożytny do połowy XVII wieku 

Janina Stoksik, Właściciele Chrzanowa od początku XVII wieku do początku XIX wieku  

Janina Stoksik, Chrzanów i jego mieszkańcy od początku XVII do początku XIX wieku 

Szczepan Świątek, Miasto i społeczeństwo przełomu XIX i XX wieku 

Jan Kracik, Chrzanowskie parafie 

Franciszek Zacny, Żydzi w Chrzanowie w XVII i XVIII wieku 

Henryk Seroka, Staropolskie pieczęcie i herb Chrzanowa 

Edward Edwin Śmiłek, Bibliografia regionu chrzanowskiego 

 

Ewa Jeleń: 40 lat Muzeum w Chrzanowie  

Rok wydania: 2000 

Cena książki: 5 zł 
 Książka poświęcona jest 40-letniej działalności Muzeum w Chrzanowie. Jej uzupełnieniem 

jest tom III Chrzanowskich Zeszytów Muzealnych. 

  

50 lat Muzeum w Chrzanowie – Seria pocztówek okolicznościowych 

Cena 1 szt.: 0,60 zł 

Rok wydania: 2010 
 To nie pierwsze pocztówki, wydane przez Muzeum w Chrzanowie, ale pierwsze – nie stroniąc 

od prezentowania zabytków – pokazujące jednak Chrzanów dzisiejszy. 

 

Spotkanie po latach 

Rok wydania: 2011 

14 zł 
 Katalog wystawowy, dokumentujący dorobek artystyczny licznego grona twórców Małopolski 

Zachodniej, którzy mają wspólny punkt w swych biografiach, a mianowicie naukę w słynnym liceum 

plastycznym w Wiśniczu. 

 Każdy biogram ilustrowany jest prezentacją ich prac. 

 

Na łowy ze św. Hubertem 
Rok wydania: 2008 

Cena książki: 6 zł 
 Katalog wystawy o tym samym tytule. Wydawnictwo zawiera teksty o łowiectwie w regionie 

chrzanowskim i o ogólniejszym charakterze: 

- Łowiectwo w regionie chrzanowskim 

- Święty Hubert – patron myśliwych 

- Organizacja łowiectwa w Polsce 

- Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Chrzanów 

- Koła Łowieckie („Żuraw” w Chrzanowie, „Diana” w Chrzanowie, „Leśnik” w Alwerni, „Daniel”     

w Chełmku, „Bażant” w Myślachowicach, Górnicze Koło Łowieckie w Jaworznie) 

  Interesujące zdjęcia.  
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Pasje architekta powiatowego – 50 lat pracy twórczej dr Jana Kozuba 

Rok wydania: 2007 

Cena książki: 6,10 zł 
  Katalog wystawy poświęcony pracy twórczej doktora habilitowanego Jasna Kozuba – 

architekta powiatowego i profesora, trwale zakorzenionego także w swych pracach w ziemi 

chrzanowskiej. 

 

60-lecie Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Chrzanowie 

Rok wydania: 2008 

Cena książki: 10 zł 
 Autorstwa Stanisława Trębacza, bogato ilustrowana, monografia dokumentująca działalność 

Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Chrzanowie. Stron 101. 

 

Przydrożne kapliczki, krzyże i figury. Gromiec, Libiąż i Żarki 

Rok wydania: 2008 

Cena książki: 10 zł 
 Trzecie wydanie z tej serii przygotowali: Zbigniew Mazur, Stanisław Pudykiewicz. Stron 106, 

wydanie z licznymi barwnymi zdjęciami. 

 

Przydrożne kapliczki krzyże i figury. Chrzanów 

Rok wydania: 2001 

Cena książki: 5 zł 
 Wydanie inaugurujące serię książek o przydrożnych kapliczkach, krzyżach i figurach na ziemi 

chrzanowskiej.  Tomik poświęcony Chrzanowowi przygotował Józef Adamczyk.  

Stron 40, z czarno-białymi zdjęciami. 

 

W Bogu szukała światła. Biografia Służebnicy Bożej Janiny Woynarowskiej 

Wydawca: Parafia Św. Mikołaja w Chrzanowie, Parafia Matki Bożej Różańcowej        

w Chrzanowie; współpraca: Muzeum w Chrzanowie 

Rok wydania: 2009 

10 zł 
 

Ważne jest tylko to aby zawierzyć miłości. Wydanie II 

Rok wydania: 2009 

8 zł 
 Dwie książeczki, dzięki którym bliżej można poznać sylwetkę Służebnicy Bożej Janiny 

Woynarowskiej, a także wybrane jej myśli. 

 
Związane z regionem publikacje innych Wydawców 

 
Wierni pieśni 

Wydawca: Urząd Miejski w Chrzanowie 

Rok wydania: 2006 

Cena książki: 10 zł 
 Wydawnictwo poświęcone Męskiemu Chórowi „Żaby”. 
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Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna: Góra Wójtowa, Lasy Sośnice, Góra Wianek, 

Balin, Warpie, Chrzanów 

Rok wydania: 2008 

Cena książki: 2,50 zł 
 Uwaga: pozycja nie tylko dla przyrodników.  

 

Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna: Dolina rzeki Chechło, Kolonia Rospontowa, 

Pogorzyce, Borowiec 

Cena książki: 2,50 zł 

Rok wydania: 2008 
 Uwaga: pozycja nie tylko dla przyrodników.  

 

Chrzanowskie osobliwości przyrodnicze  

Wydawca: Urząd Miejski w Chrzanowie 

Rok wydania: 1997 

Cena książki: 3,66 zł 
 Przyrodnik chrzanowskiego Muzeum Piotr Grzegorzek przedstawia tutaj – jak sam tytuł 

wskazuje – chrzanowskie osobliwości przyrodnicze. Warto je poznać. Taki przewodnik ułatwia 

uatrakcyjnienie własnych eskapad. 

 

Chrzanów i okolice. Przewodnik turystyczny 

Wydawca: Urząd  Miejski w Chrzanowie 

Rok wydania: 2008 

Cena książki: 10 zł 
 Ilustrowany przewodnik dla lubiących krajoznawcze spacery i krótkie wycieczki, 

preferujących aktywne spędzanie czasu wolnego. 

 

Jerzy Kryjomski: Chrzanów i okolice na rowerze  

Wydawca: Bezdroża 

Rok wydania: 2005 

Cena książki: 9 zł 
 Bogato ilustrowany opis pięciu fantastycznych tras wycieczek rowerowych. Również turyści 

piesi i zmotoryzowani znajdą w tym przewodniku  interesujące dla siebie podpowiedzi. 

 

Chrzanów i okolice na rowerze (mapa) 

Wydawca: Polska Turystyczna / Urząd Miejski Chrzanowa 

Rok wydania: 2006 

Cena książki: 3 zł 
 Mapa z trasami rowerowymi. Na pewno może się przydać także pieszym i zmotoryzowanym. 

  

Chrzanowskie gotowanie 

Wydawca: Urząd Miejski w Chrzanowie 

Rok wydania: 2007 

Cena książki: 10 zł 
 Przepisy kulinarne kuchni chrzanowskiej. Przepisy sprawdzone już przez wielu czytelników, 

pozytywnie recenzujących to wydawnictwo. 
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Urszula Własiak: Szlaki papieskie 

Część I przewodnika. 

Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie  

Rok wydania: 2008 

Cena książki: 32 zł 
 W tomie tym sporo miejsca poświęcone jest ziemi chrzanowskiej. Wiele informacji                  

o związkach z naszym regionem Karola Wojtyły. Ze względu na „szlaki papieskie” książka godna 

polecenia, choć gorzej prezentują się inne informacje o dzisiejszej ziemi chrzanowskiej. 
 


