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Nie wszystek umarł

1901 - 1942



Wacław Chrzanowski

był założycielem

i pierwszym dyrektorem

naszej szkoły.
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KREATYWNOŚĆ

Wartości bliskie Mu to:

TRADYCJA

RODZINA



Zacznijmy od najstarszych wspomnień związanych

z rodziną Chrzanowskich. Od pokoleń przodkowie Wacława 

uczestniczyli w wydarzeniach zapisanych

na kartach historii Polski. Pani Ewa Chrzanowska-Badowska 

wspomina, że Jej ojciec znał drzewo genealogiczne, którego 

początek sięga 1693 roku.

Wywód genealogiczny został opracowany przez jednego

z braci Wacława Chrzanowskiego. 



Drzewo genealogiczne rodziny 

Chrzanowskich herbu Poraj 

znajdujące się w posiadaniu

Pani Ewy Chrzanowskiej-

Badowskiej, córki Wacława 

Chrzanowskiego.



Korzenie rodziny Chrzanowskich odnajdujemy w Burzeninie,

gdzie na cmentarzu znajduje się mauzoleum rodzinne.

Jest to dość potężny grobowiec, do którego prowadzą neogotyckie, 

metalowe drzwi. Po obu stronach wejścia znajdują się współczesne 

tablice. Pierwsza, z czarnego granitu, informuje, że spoczął tutaj

dr med. Stefan Chrzanowski – rodzony brat naszego bohatera.

Druga wykonana jest z szarego granitu i poświęcona

Łukaszowi Poraj-Chrzanowskiemu, magistrowi prawa, absolwentowi 

Uniwersytetu Warszawskiego z 1819 roku, byłemu senatorowi 

Rzeczypospolitej, sędziemu i prezesowi Trybunału Cywilnego, członkowi 

Towarzystwa Patriotycznego, uczestnikowi powstania 1831 roku. Wacław 

cenił tę rodzinną, patriotyczną tradycję, sam uczestniczył w powstaniu 

śląskim. Przechowywał również rodowy sygnet z herbem Poraj.



Źródło zdjęć: 

http://www.szlachta.org.pl/szlacheckie-i-ziemianskie-groby/burzenin.html 



Rodowy sygnet z herbem Poraj przechowywany

jako niezwykle cenna rodzinna pamiątka

przez Panią Ewę Chrzanowską-Badowską.



Wacław Chrzanowski urodził się 28 listopada 1901 roku

w Sosnowcu jako syn Alfreda i Marii z domu Lukas.

Ojciec był pracownikiem Walcowni w Sosnowcu,

matka zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci.

Wacław miał trzech braci:

Stefana, Lucjana, Alfreda i dwie siostry: Emilię i Anastazję.

Na zdjęciu widzimy świadectwo urodzenia

Wacława Chrzanowskiego.

Na kolejnym slajdzie kilkuletni Wacek

na zdjęciu wykonanym w Sosnowcu

w zakładzie fotograficznym Braci Altman.



Świadectwo urodzenia Wacława Chrzanowskiego wydane

28 grudnia 1936 r. przez Urząd Stanu Cywilnego Parafii 

Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu będące

w posiadaniu Pani Ewy Chrzanowskiej-Badowskiej.



Sześcioletni Wacław Chrzanowski na zdjęciu wykonanym

w Sosnowcu w zakładzie fotograficznym Braci Altman.



Wacław uczęszczał do szkoły podstawowej w Sosnowcu.

Na jednym ze zdjęć

widzimy Go wśród koleżanek i kolegów z I klasy.

Na kolejnej fotografii widzimy Go już jako nastolatka

i ucznia III klasy sosnowieckiego

Gimnazjum im. Stanisława Staszica,

gdzie przerwał naukę z powodu udziału w I powstaniu śląskim. 



Wacław Chrzanowski jako uczeń I klasy (oznaczony krzyżykiem).  

Zdjęcie pochodzi z archiwum rodzinnego

Pani Ewy Chrzanowskiej-Badowskiej.



Wacław Chrzanowski jako uczeń III klasy gimnazjum (oznaczony 

krzyżykiem). Zdjęcie pochodzi z archiwum rodzinnego

Pani Ewy Chrzanowskiej-Badowskiej.



Na kolejnych zdjęciach widzimy Wacława w klasie VI

i już jako maturzystę. Świadectwo dojrzałości zdobył

w 1925 r. w Państwowym Gimnazjum Matematyczno –

Przyrodniczym w Królewskiej Hucie, czyli w Chorzowie. 

Fragment strony tytułowej tego świadectwa

widzimy na zdjęciu.

Następnie ukończył Seminarium Nauczycielskie

w Sosnowcu.

Studiował też w Krakowie w Wyższym Studium Handlowym.

Interesował się geografią i poznawał języki obce.



Wacław w VI klasie gimnazjum. W pierwszym rzędzie stojących uczniów, 

trzeci od lewej strony. Zdjęcie pochodzi z archiwum rodzinnego 

Pani Ewy Chrzanowskiej-Badowskiej.



Zdjęcie maturzystów z 1924 r. Pierwszy od prawej siedzi Wacław 

Chrzanowski. Zdjęcie z archiwum rodzinnego

Pani Ewy Chrzanowskiej-Badowskiej.



Fragment pierwszej strony świadectwa dojrzałości 

Wacława Chrzanowskiego będącego z posiadaniu

Pani Ewy Chrzanowskiej-Badowskiej.



Wacław Chrzanowski podjął swą pierwszą pracę zawodową

w Szkole Handlowej w Katowicach już podczas studiów.

Na prezentowanych zdjęciach widzimy:

Wacława z uczniami kl. Ia w Katowicach, z uczniami

na Klimczoku podczas wycieczki we wrześniu 1929 roku

oraz z uczniami należącymi do koła esperantystów

na wycieczce na trasie Podzamcze – Smoleń w 1930 roku.



Wacław Chrzanowski

z uczniami kl. Ia.

Zdjęcie z archiwum rodzinnego 

Pani Ewy Chrzanowskiej-

Badowskiej.



Z uczniami na Klimczoku.  Wrzesień 1929 r.

Archiwum rodzinne Pani Ewy Chrzanowskiej-Badowskiej.



Wycieczka z uczniami należącymi 

do koła esperantystów.

Podzamcze – Smoleń, 1930 r.

Archiwum rodzinne Pani Ewy 

Chrzanowskiej-Badowskiej.



Podzamcze – Smoleń, 

1930 r.

Archiwum rodzinne Pani 

Ewy Chrzanowskiej-

Badowskiej.



Język esperanto był wielką pasją Wacława.

Należał do Esperantystów Polskich,

jego dane odnaleźć można w jednym z biuletynów adresowych

tej organizacji.

Pracując i studiując wyjeżdżał do Niemiec, Francji, szlifował 

języki obce. Znał francuski, niemiecki, angielski i rosyjski. 



W Biuletynie Księgi Adresowej 

Esperantystów Polskich

pod numerem 84 odnajdziemy nazwisko 

Wacława Chrzanowskiego.

Biuletyn pochodzi z rodzinnego 

archiwum Pani Ewy Chrzanowskiej-

Badowskiej.



Wacław Chrzanowski

z niemieckimi przyjaciółmi, zdjęcie 

wykonane w 1930 r.

Archiwum rodzinne Pani Ewy 

Chrzanowskiej-Badowskiej.



W Berlinie, rok 1930.

W książeczce wojskowej Wacława 

Chrzanowskiego

odnaleźć można wpisy

o czasowym zameldowaniu

w Berlinie w okresie

04.07 – 01.09.1930 r.



Pracując w Katowicach Wacław bardzo często bywał

w rodzinnym domu w Kąpiołkach,

gdzie Jego rodzice kupili niewielkie gospodarstwo.

Od dzieciństwa lubił pracę w polu. Starał się pomagać ludziom

na wsi, ucząc ich odpowiedniej gospodarności.

We wsi Kąpiołki zorganizował m. in. budowę wapienników, 

pasiekę i pierwszą na tamtych terenach mleczarnię.

Założył dużą szkółkę drzewek owocowych

i zachęcał do ich uprawy innych gospodarzy.

Na prezentowanych zdjęciach widzimy Wacława podczas prac 

gospodarskich oraz współczesny pejzaż Kąpiołek

i sąsiedniej Pilicy.



Rodzina Chrzanowskich w czasach,

kiedy mieszkali w Kąpiołkach.



Wacław Chrzanowski w Kąpiołkach.



U góry: Kąpiołki współcześnie.

Na dole: widok na rynek w Pilicy.



Właśnie w Pilicy Wacław Chrzanowski dostrzegł potrzebę 

rozwoju szkolnictwa. Tutaj przez jeden rok pełnił funkcję 

dyrektora szkoły.

Swój zawód traktował jak powołanie. Zdawał sobie również 

sprawę z zapotrzebowania młodego kraju na wykształconych

i inteligentnych ludzi, którzy przyczynią się do odbudowy  

przemysłu, handlu czy gospodarki narodowej. Na kolejnym 

slajdzie widzimy archiwalne zdjęcie szkoły w Pilicy oraz widok 

współczesny tego miejsca, a także zdjęcie z uczniami.



Archiwalne zdjęcie budynku szkoły w Pilicy przy ul. Księżnej, 

w której dyrektorem w roku 1933 był Wacław Chrzanowski

i widok współczesny tego miejsca.



Uczniowie szkoły w Pilicy. W środku siedzi dyrektor

Wacław Chrzanowski wraz z gronem pedagogicznym.

Pilica 1933 r. Zdjęcie z archiwum rodzinnego

Pani Ewy Chrzanowskiej-Badowskiej.



Ze względu na problemy lokalowe w  1934 roku

szkołę przeniesiono do Zawiercia na ulicę Kościuszki 14,

łącząc ją z żeńskim gimnazjum o specjalności handlowej 

prowadzonym dotychczas przez Wandę Karczewską.

Tak powstaje Prywatna Koedukacyjna Szkoła Handlowa 

Stowarzyszenia Kupców Polskich w Zawierciu. 



Budynek Szkoły Handlowej, ul. Kościuszki 14, stan z 2004 r.



Budynek Szkoły Handlowej, ul. Kościuszki 14, stan z 2013 r.



Odbywały się tu zajęcia kształcące młodzież w trzyletnim toku 

nauczania w zawodzie: kupca, handlowca, komercjalisty

i urzędnika biurowego. Na zdjęciu widzimy doskonale 

wyposażoną pracownię nauki handlu.

W swojej szkole dyrektor Chrzanowski dbał o  odpowiedni dobór 

kadry nauczycieli z wyższym wykształceniem.

Sam uczył księgowości, geografii, języka angielskiego

i niemieckiego. Rzeczą znamienną dla ówczesnego szkolnictwa 

zawodowego było przede wszystkim kształcenie umiejętności 

praktycznych. W procesie wychowawczym realizowano ideę 

wychowania gospodarczego i model kupca – obywatela.



Pracownia nauki handlu w szkole Wacława Chrzanowskiego.

Zdjęcie z archiwum rodzinnego

Pani Ewy Chrzanowskiej-Badowskiej.















Ostatnie grupowe zdjęcie szkolne jest szczególnie ważne.

W pierwszym rzędzie w środku siedzi Wacław Chrzanowski,

po jego prawej stronie stoi mały chłopiec – Janusz,

syn siedzących obok Państwa Henryki i Kazimierza Badowskich, 

nauczycieli, którzy wiele lat później staną się bliską rodziną Marii 

i Wacława Chrzanowskich.

Ich córka – Ewa, w 1964 roku wychodzi za mąż

za Janusza Badowskiego.



Wśród grona pedagogicznego i uczniów. 

W środku Wacław Chrzanowski. Po jego prawej stronie mały

Janusz Badowski, obok jego rodzice Henryka i Kazimierz Badowscy, 

Zawiercie 1939 r.



Nauczyciele tej szkoły, na czele z jej założycielem,

włożyli wiele wysiłku w kształtowanie postaw patriotycznych

i obywatelskich. Regularnie czczono tutaj uroczystymi 

akademiami ważne święta państwowe, rocznice powstań, 

wspierano Polaków na kresach oraz pozostających na emigracji.

W szkole działała Liga Morska i Kolonialna, Sodalicja Mariańska, 

samorząd uczniowski, kółko modelarstwa lotniczego, kółko 

reklamy, koło LOPP, Szkolna Kasa Oszczędności, drużyny 

harcerskie (męska i żeńska), PCK.



Najprawdopodobniej

na zdjęciu uwieczniono 

uczniów biorących udział

w jednej z wieczornic 

poetyckich.

Archiwum rodzinne

Pani Ewy Chrzanowskiej-

Badowskiej.

Uczniowie Gimnazjum 

Handlowego

w przepisowych 

mundurkach

i ze szkolnymi tarczami.

Archiwum szkolne.



Liga Morska i Kolonialna.



Młodzież szkolna brała udział w wycieczkach,

które organizował również sam Dyrektor Chrzanowski.

Na kolejnych slajdach widzimy program wycieczki rowerowej

do Złotego Potoku wraz z dokumentacją zdjęciową.



Program wycieczki 

rowerowej

do Złotego Potoku, 

1938 r.



Zdjęcia z wycieczki rowerowej

do Złotego Potoku, 1938 r.



Z Księgi pamiątkowej harcerstwa dowiadujemy się,

że młodzież szkolna uczestniczyła w zlotach harcerskich.



Karty z Księgi pamiątkowej harcerstwa.



Jednym z harcerzy w drużynie „Żubrów” był Fryderyk Bereza 

(ur. 1920 r.). Fryderyk stanowił przykład wychowania w duchu 

miłości do ojczyzny propagowanego

przez Wacława Chrzanowskiego.

W zawierciańskim Gimnazjum  Handlowym Bereza znalazł 

wzorce, którymi postanowił się kierować w dorosłym życiu.

Był członkiem drużyny sportowej i laureatem Państwowej 

Odznaki Sportowej. Potwierdzenie nadania tej odznaki

oraz zdjęcia z zawodów sportowych na kolejnych slajdach.



Fryderyk Bereza



Zaświadczenie wydane Fryderykowi Berezie, uczniowi 

Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego w Zawierciu

w roku 1938.



Świadectwo Państwowej Odznaki Sportowej klasy III

stopnia 2 przyznanej Fryderykowi Berezie w roku 1938.



Szkolni sportowcy.



Szkolni sportowcy.



Wacław Chrzanowski miał rozliczne zainteresowania

i prowadził  życie zwykłego, młodego człowieka,

dążącego do rozwoju własnych umiejętności, powoli budującego 

swoje życie prywatne i zawodowe.

Oto zdjęcia dokumentujące codzienność naszego bohatera:



Zaświadczenie o ukończeniu kursu narciarskiego

dla początkujących, rok 1939.



Na wystawie lotniczej,

Kraków 1925 r.

Z żoną i siostrami żony na kajakach.

Archiwum rodzinne

Pani Ewy Chrzanowskiej-Badowskiej.



W Jastarni z siostrą 

Anastazją.

Wyprawa motorowa

do Wisły.

Archiwum rodzinne Pani 

Ewy Chrzanowskiej-

Badowskiej.



Dyrektor Chrzanowski

w tańcu, na spacerze

i na szkolnych prażonkach.

Archiwum rodzinne

Pani Ewy Chrzanowskiej-

Badowskiej.



23 lipca 1939 r. Wacław Chrzanowski w częstochowskim kościele 

katedralnym zawiera związek małżeński

z Marią Heleną Chmurską.

Od początku byli niezwykle oddanym sobie i kochającym się 

małżeństwem. Po miesiącu pożycia małżeńskiego Wacław,

będąc w podróży służbowej w Krakowie, wysyła kartkę

z życzeniami do żony o następującej treści:

Kochana Helenko.

W pierwszą miesięczną rocznicę naszego ślubu życzmy sobie 

wzajemnie doskonałego małżeństwa.

Słowa pełne miłości i nadziei na szczęśliwe pożycie...



Zdjęcie ślubne Wacława i Marianny Heleny

oraz świadectwo zawartego ślubu.



Kartka z życzeniami w „pierwszą miesięczną rocznicę ślubu”

i zdjęcie z podróży poślubnej do Wisły.



1 września 1939 r., godzina 445 padają pierwsze strzały.

6 października 1939 roku straciliśmy powtórnie swoją niepodległość,

ale walka Polaków trwała. Ich nastroje pięknie oddaje wypowiedź

Pani Janiny Nowackiej-Trepki (sekretarki naszej szkoły): 

Niemcy zawładnęli naszym krajem, naszym miastem,

ale nie mogą opanować naszych myśli i serc.

W tej sytuacji niebywałym ewenementem był fakt,

że już 2 października 1939 r. Wacławowi Chrzanowskiemu udało się 

ponownie otworzyć gimnazjum. Zapewne przy negocjacjach

z niemieckim komisarzem Zawiercia, Wilhelmem Frickiem,

pomogły mu zdolności dyplomatyczne,

znajomość języka niemieckiego i charakteru Niemców

(w końcu całkiem niedawno sam bywał w Berlinie). 



Rok szkolny 1939/1940. Dyrektor Chrzanowski z uczniami.

Archiwum rodzinne Pani Ewy Chrzanowskiej-Badowskiej.



Księga protokołów posiedzeń 

Rady Pedagogicznej z lat

1935 – 1940 oraz pierwsza 

strona protokołu z dnia

17 października 1939 r.



W dniu rozpoczęcia roku szkolnego 1939/1940 stawiło się niewielu 

uczniów, ale zapewne w ten sposób uniknęli

oni prawdopodobnego wywozu na przymusowe roboty w głąb Rzeszy. 

Mimo niebezpieczeństwa ówcześni nauczyciele, pełni odwagi, 

potajemnie uczyli historii Polski,

deklamowano polską poezję patriotyczną,

propagowano symbole państwowe, celebrowano święta narodowe

(np. 11 listopada), pomagano uczniom ubogim,

od wszystkich wymagano odpowiedniej postawy moralnej.

Ostatnie szkolne zdjęcie grupowe nosi datę

15 czerwca 1940 roku.

Na odwrocie zdjęcia odnajdziemy zapis nazwisk uwiecznionych 

nauczycieli.





Już jesienią 1939 roku w murach Szkoły Handlowej w Zawierciu, została powołana 

tajna organizacja pod nazwą Płomień, która zrzeszała patriotów

m. in. spośród nauczycieli i uczniów. Jej głównymi działaczami byli: Wacław 

Chrzanowski, Stanisław Czapla, Janina Nowacka, Edmund Nowacki, Fryderyk Bereza, 

Roman Wójcik, Franciszek Majczak, Urszula Leszczyńska.

Do głównych zadań organizacji należało: redagowanie i kolportowanie gazetki Płomień, 

ochrona młodzieży przed wywozem do Niemiec, udzielanie pomocy wszystkim 

poszkodowanym przez okupanta oraz rodzinom osób wtrąconych do więzień, 

podtrzymywanie patriotycznego ducha w Polakach, wszelkie utrudnianie sprawowania 

władzy okupantowi. Starano się zachować środki ostrożności,

nie udało się jednak uchronić przed dekonspiracją.

Oto już wiosną 1940 r. Niemcy trzymają w ręce pisemny dowód jasno wskazujący

na próby wszczęcia buntu. Zaczyna się śledztwo. Nie zrażeni

tym faktem działacze Płomienia dalej wypełniają swoje zadania, choć zapewne 

doskonale zdają sobie sprawę z zaciskającej się na ich szyjach pętli. Wszystko szło 

dobrze, aż do pechowej, jak się później okazało dla wielu mieszkańców Zawiercia, 

rocznicy wybuchu wojny.



Strona tytułowa

18 numeru gazetki 

„Płomień” wydanego

30 marca 1940 r.



W losach rodziny Chrzanowskich

historyczne, polityczne i okupacyjne nieszczęścia

zbiegają się w czasie w niezwykle dramatyczny sposób

z chwilą najszczęśliwszą dla młodego małżeństwa.

30 sierpnia 1940 r. na świat przychodzi

córka Wacława i Marii – Ewa.

Ojciec odwiedza w szpitalu swą żonę i córkę, wysyła

do teściowej kartkę z informacją o narodzinach wnuczki,

uspokaja ją, że dziecko i żona czują się dobrze.



Kartka z radosną nowiną o urodzinach wnuczki Ewy wysłana

do teściowej – Marii Chmurskiej.

Archiwum rodzinne Pani Ewy Chrzanowskiej-Badowskiej.



1 września 1940 r. - pierwsza rocznica wybuchu wojny. Pani Ewa 

Chrzanowska-Badowska wspomina: W rocznicę wybuchu wojny ojciec był tak 

przejęty apelem wzywającym do bojkotu okupanta, do czego nawoływała 

ogólnopolska ulotka – »Pokażmy milczącą siłę«, że wyszedł po to, by zwrócić 

uwagę niewłaściwie zachowującym się na ulicy kobietom. I tutaj okazał się 

wychowawcą i nauczycielem. Prawdopodobnie Niemcy wcześniej już mieli 

namiar na organizację i incydent ten stał się tylko katalizatorem działań gestapo.

2 września ojca aresztowano.

18 września mają miejsce masowe aresztowania zawierciańskich patriotów

i przewiezienie ich do więzienia w Opolu. Tak nastąpił smutny koniec szkoły,

a z wraz z nią odważnego Płomienia. Ileż cierpienia spadło wówczas

na rodziny aresztowanych.

Wacławowi udało się przesłać żonie z więzienia gryps z informacją,

co się wydarzyło. Uspakajał ją, że w niedługim czasie zostanie zwolniony.

Tak się jednak nie stało.



Gryps wysłany przez Wacława Chrzanowskiego do żony Heleny

po aresztowaniu go przez gestapo.

Archiwum rodzinne Pani Ewy Chrzanowskiej-Badowskiej.



Po krótkim pobycie w areszcie w Zawierciu i Lublińcu 

Chrzanowskiego przewieziono do aresztu śledczego w Opolu.

Wraz z nim wielu innych aresztowanych. Wspomnimy tylko

o Fryderyku Berezie – uczniu Wacława Chrzanowskiego

oraz Edmundzie Nowackim, najbliższym współpracowniku

w organizacji. Mimo że Wacław Chrzanowski znalazł się

w tragicznej sytuacji, to jego postępowanie było zrównoważone. 

Więzienna, przygnębiająca atmosfera, niepewność własnego losu 

nie wypaczyła jego dotychczasowej postawy życiowej. Wierzył,

że odzyska wolność, by jak pisał w jednym ze swoich listów cieszyć się

w kręgu dobrych ludzi, pracować i chwalić Boga. 



Edmund Nowacki, brat sekretarki szkoły, Janiny Nowackiej-Trepki, 

jeden z głównych redaktorów gazetki wydawanej przez organizację.



22 grudnia 1941 r. Wacław zostaje przewieziony do więzienia Moabit

w Berlinie. Zdaje się, że to wydarzenie zachwiało w nim poczucie 

bliskości rodziny i opieki Bożej. Jak nigdy przedtem,

w pierwszym liście z Berlina pisze:

Boże mój, Boże, dlaczego mnie opuściłeś...

Wiara będąca dla Wacława jedynym oparciem w trudnej drodze 

więziennej chroni go jednak po raz kolejny od załamania. W dalszych 

słowach listu czytamy o nadziei, o tym, że wszystko

jest możliwe, że Matka Boża, której wiele razy zawierzał,

uchroni go od śmierci.

W liście z 24 lutego 1942 r. odnajdziemy piękną wierszowaną modlitwę 

zatytułowaną Boziu, daj mi tatę...,

którą Wacław napisał w imieniu swej córeczki – Ewy.



List Wacława Chrzanowskiego do żony Heleny z dnia

24 lutego 1942 r. zawierający ułożoną przez autora modlitwę

Boziu, daj mi tatę.

Archiwum rodzinne Pani Ewy Chrzanowskiej-Badowskiej.



Marysieńko, mój utracony raju – zapis na odwrocie zdjęcia,

które Wacław Chrzanowski miał ze sobą w więzieniu.

Archiwum rodzinne Pani Ewy Chrzanowskiej-Badowskiej.



W korespondencji więziennej Chrzanowski

daje wyraz miłości i przywiązania do rodziny.

Na prezentowanych slajdach widzimy zdjęcia z wyciętymi

w kształt serc twarzami Heleny i Ewuni,

które miał w więzieniu Wacław

oraz zdjęcie Marii Heleny Chrzanowskiej

z malutką Ewunią na rękach,

na którym Wacław zanotował tuż przed śmiercią:

Zwracam Wam moje najukochańsze istoty,

bo tam, gdzie idę za pięć godzin,

to wziąć Was z sobą nie mogę.

Berlin, u wrót gilotyny.



Zdjęcia odesłane z więzienia po wykonaniu wyroku

na Wacławie Chrzanowskim.

Archiwum rodzinne Pani Ewy Chrzanowskiej-Badowskiej.



Zdjęcie Marii Chrzanowskiej z Ewunią, które Wacław

miał przy sobie do ostatnich chwil swego życia.

Archiwum rodzinne Pani Ewy Chrzanowskiej-Badowskiej.



Podczas całego pobytu Wacława w więzieniu rodzina starała się 

wszelkimi sposobami o jego uwolnienie. Wynajęto niemieckiego 

adwokata Natha, który miał bronić niewinności aresztowanego. 

Chrzanowscy wyprzedawali swój majątek, by pokryć koszty 

związane z obroną Wacława.

Wszystkie te działania okazały się bezskuteczne. 



Pismo od adwokata Herberta Natha informujące

o skazaniu Wacława Chrzanowskiego.

Archiwum rodzinne Pani Ewy Chrzanowskiej-Badowskiej.



6 stycznia 1942 r. Trybunał Ludowy w Berlinie skazuje Wacława 

Chrzanowskiego na karę śmierci przez zgilotynowanie.

Te same wyroki otrzymują jego uczeń – Fryderyk Bereza

i współpracownik – Edmund Nowacki.

Los połączył ich w radosnych czasach niepodległości. Wspólnie budowali 

przyszłość dla dobra ogółu społeczeństwa, by później wspólnie poświęcić 

swe życie dla Polski wolnej... już nie dla nich, ale dla kolejnych pokoleń. 

Znamy niezwykle wzruszającą treść listów pożegnalnych napisanych

przez Wacława Chrzanowskiego. Wraz z nimi do Marii Heleny 

Chrzanowskiej dotarł kosmyk włosów Wacława przechowywany do dziś 

przez Jego córkę, Panią Ewę Chrzanowską-Badowską. Znane są także 

fotokopie i odpis listów pożegnalnych napisanych przez Fryderyka Berezę.

Wyroki wykonano 19 marca 1942 r., o godzinie 6.30 zginął Wacław.



Fragmenty akt sądowych w procesie Wacława Chrzanowskiego.

Archiwum szkolne.



Pożegnalne listy napisane przez Wacława Chrzanowskiego

do żony i córki oraz do matki i rodzeństwa.



Medalion ze zdjęciem i włosami Wacława Chrzanowskiego 

przesłanymi w listach pożegnalnych, przechowywany z wielką 

pieczołowitością przez córkę – Panią Ewę Chrzanowską-Badowską.



Pożegnalne listy napisane przez Fryderyka Berezę

do brata i matki.



Już 23 marca 1942 r. o skazaniu na śmierć

Wacława Chrzanowskiego,

Fryderyka Berezy

i Edmunda Nowackiego

donosiła, kolportowana na terenie wcielonego do Rzeszy Zawiercia, 

gazeta niemiecka Ostdeutsche Morgenpost, organ prasowy NSDAP.





Na kolejnych slajdach widzimy

akt zgonu Wacława Chrzanowskiego

oraz rzeczy osobiste odesłane z więzienia –

różaniec, spinki do koszuli, grzebień, portfel,

drobne monety.



Akt zgonu Wacława Chrzanowskiego. 

Archiwum rodzinne Pani Ewy Chrzanowskiej-Badowskiej.



Rzeczy osobiste Wacława Chrzanowskiego

odesłane z więzienia.



Pamięć Wacława Chrzanowskiego, Fryderyka Berezy,

Edmunda Nowackiego i wielu innych osób związanych

z Płomieniem, które oddały swe życie działając

dla niepodległej Polski miasto Zawiercie uczciło

poprzez ufundowanie pamiątkowej płyty, która zawisła

na murach pierwszego budynku szkoły

przy ul. Kościuszki 14.

Wacław Chrzanowski został również uhonorowany

poprzez umieszczenie epitafium w kościele

O.O. Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim.

Epitafium ufundowała najbliższa Rodzina Wacława –

Żona i Córka.



Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej płyty poświęconej 

Płomieniowi.



Uroczystość odsłonięcia epitafium poświęconego Wacławowi 

Chrzanowskiemu w kościele O. O. Bernardynów

w Piotrkowie Trybunalskim.



DZIĘKUJEMY


