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PRZEWODNIK

Niecałej i Solnej Góry. W tej sprawie pan Adam Aptowicz,
Holokaust to straszne słowo. Kojarzy się dzisiaj głównie zmarły w lipcu 2015 r., udzielił wywiadu, który opublikowaz obozami zagłady i obozami koncentracyjnymi, a przecież ła „Kronika Bocheńska” w numerze 7-8 z 2005 r. Temat ten
eksterminacja narodu żydowskiego odbywała się w całej Eu- powracał w czasie kolejnych wizyt gości z Izraela w Bochni,
ropie, w wielu miastach i miasteczkach. Trudno nam dzisiaj a szczególnie 29 czerwca 2014 r. w dniu promocji w „Domu
wyobrazić sobie, że holoBochniaków” książki pani
kaust przeżyła także BochMiriam Romm pt. „Strusie
nia w jego straszliwym wypióra”, w której wiele miejsca
miarze, że w budynkach i na
poświęciła bocheńskiemu getulicach Bochni, głównie na
tu (zob. nr 2/2014 ”Wiadomoobszarze getta rozgrywały się
ści Bocheńskich”).
w latach 1942-1943 sceny,
Po 10 latach od pojawiemrożące krew w żyłach, że
nia się idei tej Trasy i deklajedni ginęli na oczach innych,
racji samorządu bocheńskiego
a potem ci, którzy przeżyli
w tej sprawie, sfinalizowanie
jedną akcję eksterminacyjną,
tych wysiłków zwieńczone
ginęli w następnej.
zostaje uroczystym otwarciem
Ten rozmiar tragedii boŻydowskiej Trasy Pamięci
cheńskich Żydów przykryty
w Bochni – 7 września 2015
dzisiaj kurzem niepamięci,
roku dokonanym przez Burobowiązani jesteśmy przypomistrza Miasta Bochni pana
mnieć obecnemu i następnym
Stefana Kolawińskiego, Stopokoleniom Bochnian. Zobowarzyszenie Bochniaków i Miwiązuje nas do tego szacunek
łośników Ziemi Bocheńskiej
dla ofiar.
i Stowarzyszenie Bochniaków
Inicjatywa utworzenia
w Izraelu. Na trasie Pamięci
w Bochni Żydowskiej Trasy
znajduje się 15 tablic informuPamięci wyszła od Stowarzyjących o miejscach martyroloszenia Bocheńskich Żydów
gii. Treść ich podajemy poniw Izraelu, którego prezesem
żej wytłuszczonym drukiem.
jest od lat pani dr Rachel
Ponadto każda tablica posiada
Kollender. Pan Aleksander
kod QR i odwołanie się do porGutfreund już w 2005 r. przytali internetowych UM Bochni
gotował projekt utrwalenia
i Stowarzyszenia Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńna 13-tu tablicach, miejsc
skiej informujących szerzej
w Bochni, które szczególnie krwawo zaznaczyły się 1. Pomnik na cmentarzu „Kirjat Shaul” koło Tel Awiwu poświęcony o holokauście dokonywanym
w historii bocheńskiego getta bocheńskim Żydom zamordowanym podczas II wojny światowej w latach 1942-1943 na terenie Bochni. Przewodnik ten
i tych, które związane są z tra- ufundowany przez Stowarzyszenie Bochniaków w Izraelu
uzupełniony o dokumentalne
dycją bocheńskich Żydów.
Nakręcony został także przez TVN Kraków film, w którym fotografie i fotograficzną identyfikację terenu, mapy i szkice
przedstawił on pomysł uczczenia w ten sposób pamięci o tych pozwoli na utrwalenie obrazów tych dramatycznych wydarzeń.
Opracowanie propozycji na tablice informacyjne jest dzietragicznych wydarzeniach. Starania w tej sprawie podejmowały panie Rachel Kollender, Miriam Romm i pan Adam Apto- łem zbiorowym. Nad tekstami, których ostateczną redakcję
podajemy tekstem wytłuszczonym, pracowali (nazwiska wg
wicz z Izraela.
Impulsem do powstania projektu było odsłonięcie, ufundo- alfabetu): Adam Aptowicz, Andrzej Prus-Bugayski, Aleksanwanego przez Stowarzyszenie Bochniaków w Izraelu pomni- der Gutfreund, Stanisław Kobiela, Rachel Kollender, Miriam
ka na cmentarzu w „Kirjat Shaul” koło Tel Awiwu poświęco- Romm, Michał Zajd, Iwona Zawidzka.
Zanim przejdziemy do opisywania tablic Żydowskiej Tranego bocheńskim Żydom zamordowanym podczas II wojny
światowej, a w 2005 r. odsłonięcie pomnika Ofiar Holokau- sy Pamięci warto poznać w krótkim zarysie historię bocheństu z Bochni i Okolic, autorstwa Yael Artsi przy zbiegu ul. skich Żydów od średniowiecza, aż po dramat holokaustu.
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ŻYDZI W BOCHNI - RYS HISTORYCZNY
Okres staropolski
27 lutego 1253 r. na mocy przywileju księcia Bolesława
V Wstydliwego Bochnia - starodawny ośrodek warzelniczy otrzymała prawa miejskie. Dwa lata wcześniej w 1251 r. odkryto tutaj pokłady soli kamiennej o czym mówi pod rokiem
1251 zapiska w Roczniku Kapituły Katedralnej na Wawelu1
Sal durum in Bochnia, est repertum, quod numquam ante fuit.
Zapiska w roczniku Kapituły Katedralnej
Odkryto więc w Bochni sól twardą (kamienną), której
nigdy wcześniej w Polsce nie było, a 40 lat później odkryto
ją także w Wieliczce. Odkrycia te miały ogromne znaczenie
dla rozwoju gospodarczego Polski, a Bochnia i Wieliczka,
wielkie gospodarstwo solne władców Polski stało się jednym
z najważniejszych ośrodków przemysłowo-handlowych Europy i głównym źródłem dochodów Polski.
W II połowie XIV wieku w czasach Kazimierza Wielkiego zaczęli osiedlać się w Bochni Żydzi. Przyciągały ich tutaj
dogodne warunki uprawiania handlu i prowadzenia działalności bankierskiej i lichwiarskiej. Pierwsza wzmianka historyczna dotyczy Jana Żyda, który w Bochni w latach 1407-1418
prowadził handel suknem. W XV wieku istniała w Bochni
żydowska gmina wyznaniowa i drewniana bóżnica. Akta
miejskie informują w 1487 r. o istnieniu ulicy Żydowskiej
(platea Balyczka seu Judeorum), a lustracja z 1569 r. informuje o 15 domach żydowskich, władzach kahalnych, domu
rabina i domu szkolnika. Wokół ulicy Żydowskiej, Trudnej,
Szewskiej (obecna ul. Kraszewskiego) Kowalskiej, Brackiej
i Solnej Góry koncentrowało się życie Żydów.
Na mocy przywileju króla Zygmunta Augusta z 1555 r.
bocheńscy Żydzi podlegali tylko jurysdykcji wojewody krakowskiego. Sędzią żydowskim (iudex Judeorum) był urzędnik
wojewody krakowskiego, który czuwał nad zachowaniem się
Żydów w mieście i nad ich bezpieczeństwem. Jedynie w sporach z mieszczanami podlegali sądowi wójtowskiemu i ławniczemu. Pod względem prawnym zrównani byli z mieszczaństwem katolickim, o czym świadczy fakt przyjmowania ich
do prawa miejskiego2.
Z Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Bochni wynika,
że Bochnia była atrakcyjnym miastem, gdyż przybywali tutaj i osiedlali się obywatele z Mazowsza, Wielkopolski, Pomorza, a nawet z Niemiec, Czech, Szkocji. W 1567 r. prawa miejskie Bochni otrzymał Żyd Izaak z Pragi Czeskiej,
a w 1591 r. Mojżesz z Norymbergi. W XVI wieku księgi ławnicze i radzieckie wymieniały 40 Żydów, którzy posiadali już
prawa miejskie3.
Przedsiębiorczość i bogacenie się Żydów, w znacznym
stopniu przez lichwę, tajne szynkarstwo i uprawianie niektórych rzemiosł prowadziło do licznych konfliktów i sporów.
Znane są sprawy przejęcia za długi zagród Anny Jastrzębskiej
bocheńskiej mieszczki, leżących za Bramą Krakowską, czy
nabycia w 1598 r. w podobny sposób kamienicy z browarem
i placem Skrzyńskim na Rynku Niżnym od szlachcica Błażeja
Buchcickiego prefekta żupy bocheńskiej4.
Toczyły się spory pomiędzy cechem rzeźniczym a Żydami
o poddanie temu cechowi rytualnego rzeźnictwa żydowskiego. Powodem konfliktów było też tajne szynkarstwo trunków

3

uprawiane przez niektórych Żydów. Narastały warunki do
wypędzenia Żydów z Bochni.
Bezpośrednią przyczyną stał się prawdziwy czy urojony
czyn świętokradczy w kościele pw. św. Mikołaja. Górnik Maciej Dudka za namową Żyda Jakuba zwanego Bodkiem miał
wynieść na języku przyjętą podczas komunii św. hostię i wypluć ją, na ul. Szewskiej, pod szybem Regis na rękę Żyda Jakuba Bodka, który następnie już w swoim domu włożył ją do
cynowej misy. Po roku od tego wydarzenia winowajca, targany
wyrzutami sumienia, przyznał się w czasie spowiedzi św. do
świętokradczego czynu. Wyrokiem sądu królewskiego z 16
lipca 1601 r. skazany został na karę śmierci przez spalenie na
stosie i wyrok ten wykonano publicznie na bocheńskim rynku5.
Gmina żydowska dostała od króla Zygmunta III Wazy ultimatum wydania Jakuba Bodka. Próbowała się bezskutecznie
bronić powołując na dekret Stefana Batorego z 1576 r. zakazujący stawiania Żydom zarzutów o mord rytualny i znieważenie
hostii. Stanisław Fischer pisze6:
Takich procesów było we wszystkich zakątkach Europy wiele
i wszędzie miały taki sam przebieg: chrześcijanin sprzedawał hostięŻydowi. Sam po strasznych torturach ginie, często ginie także Żyd,
domniemany czy istotny sprawca świętokradztwa. Potem prześladowanie spada na całą gminę, pociąga kolejne ofiary, a cała sprawa
kończy się wygnaniem Żydów z miasta czy nawet z kraju. W Polsce
tych procesów było bez porównania mniej niż na zachodzie Europy,
gdyż prawo zalecało największą ostrożność i groziło śmiercią potwarcom.

Skoro Bodek zbiegł, a następnie zbiegli wytypowani za
niego żydowscy zakładnicy, król dekretem z 15 lutego 1606
r. de non tolerandis Judaeis nakazał wszystkim Żydom mieszkającym w Bochni opuścić miasto, z zakazem osiedlania się
w odległości 2 mil od miasta. Przyjął ich pan na Wiśniczu,
hetman Stanisław Lubomirski. Kilka rodzin osiadło na krakowskim Kazimierzu. Ta banicja trwała 258 lat7.

Lata autonomii galicyjskiej i okres międzywojenny
Powrócili oni do Bochni dopiero po tragicznym pożarze
Wiśnicza w 1863 r. Początkowo tylko 200 rodzin, a w latach
30. XX wieku było ich 2500 osób. Stanowili 25% ludności
Bochni. Byli wśród nich świetnie wykształceni lekarze (dr
Józef Fraenkel, Lammensdorf, dr Bernard Zwetschkenstiel
ur. 1850 r. lekarz stomatolog, Fischler i dr Leon Auber-bratanek znanego kompozytora), adwokaci (dr Gustaw Müller, dr
Fryderyk Kronik), nauczyciele (dr Balbina Lustgarten, Mojżesz Landfish), ekonomiści (Mojżesz Bribram prezes Banku
Kredytowego w Bochni), drukarze (Samuel Silberring, właściciel drukarni “Secesja”), restauratorzy jak np. Seifert, którego restaurację na rogu ul. Sądeckiej i Kościuszki ozdabiały
dzieła Fałata, Makowskiego, Klimowskiego, Stasiaka, Mollo,
Kasprzyka i Zaydla. Był bowiem Seifert nie tylko dobrym restauratorem, ale hojnym mecenasem sztuki. Złotnik bocheński
i radny Szymon Natowicz znał kilka języków obcych: żydowski (jidisz) i hebrajski, niemiecki, aramejski, chaldejski i syryjski. Zmarł w 1930 r.8
Była duża rzesza żydowskich kupców. Naprzeciwko bocheńskiego magistratu znajdował się olbrzymi dom handlowy
Salomona Greiwera z bielskimi materiałami, konfekcją męską
i damską, futrami. Podobny duży sklep Jakuba Greiwera usy-
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tuowany był od strony ul. Wolnicy. Byli to synowie słynnego w Bochni w dziale sanitarnym aktywnie pracował lekarz Józef
Hirscha Greiwera, który przed I wojną światową miał taki sam Fraenkel. W czasie epidemii cholery, kilka lat przed wybusklep na linii A-B bocheńskiego rynku. W Bochni było kilka chem I wojny światowej, z dużym oddaniem i odwagą leczył
żydowskich tzw. sklepów kolonialnych: Aszera Kanarka przy chorych dr Bernard Zwetschkenstiel, prowadzący swój zakład
ul. Kazimierza Wielkiego, Nussena, należącego do żydowskiej w rynku pod nr 12. W 1933 r. z okazji 600-lecia koronacji króarystokracji, Poperki z egzotycznymi cukierkami i Stiglitza ze la Kazimierza Wielkiego odbyły się nabożeństwa w bocheńsłodkimi ciastkami makagigi i herzenmakagigi. U Żydówki skich synagogach. 3 maja 1939 r. w nowej synagodze przy ul.
Weizen przy ul. Kościelnej można było kupić konfekcje dam- Trudnej odbyło się nabożeństwo z udziałem władz samorządoską i męską, krawaty, skarpety i kapelusze. Obok był sklep wych Bochni za pomyślność Ojczyzny.
Hirscha Hasenlaufa zwanego Wachtlem z materiałami tekProwadzili także Żydzi ożywioną działalność kulturalstylnymi, a u Roznera w rynku – torebki, guziki i pończochy. no-oświatową. Przed wojną na 120 stowarzyszeń zarejestroCzapki i kapelusze robił Abraham Cwi Kraftlos. W obecnym wanych w Bochni działało 29 stowarzyszeń żydowskich nie
„Domu Bochniaków” wynajmował cały parter Żyd Zimmer- tylko religijnych, ale kulturalno-oświatowych, harcerskich
spitz na sklep z artykułami przemysłowymi, papierniczymi, i sportowych, m.in.: Żydowskie Stowarzyszenie Kulturalinstrumentami muzycznymi, walizkami9.
no-Oświatowe “Talmud”, Stowarzyszenie DobroczynnoNa 272 zarejestrowanych w Bochni kupców aż 239 było ści „Chaduszim”, którego prezesami przez wiele lat byli
wyznania mojżeszowego. Żydzi prowadzili również składy mieszkający w rynku Feniger Süskind i Leon Gelb. Storóżnych materiałów: skład mąki i drożdży mieli Izrael Popper warzyszenie Talmud-Thora założył wspomniany już Szyi Abraham Mordechai Zupnik, skład nafty - Racanwieder, naf- mona Natowicz. Aron Greiwer pełnił jednocześnie funkcję
ty i olejów Mechetider, i Winfeld. Skład mebli miał Józef Ja- wiceprezesa tego Towarzystwa i Towarzystwa „Chewra
kuber, desek i tarcicy drugi Jakubera, desek i bali drewnianych Kadusza”. Funkcjonowała Żydowska Czytelnia “Hatchi- Feiner i Macner. Sklepy żelazne prowadzili Raich i Haim jak” i Stowarzyszenie Żydowskie “Tuszijah”. Adwokat
Schiff. Firma dorożkarska rodziny Ackermannów obsługiwa- dr Fryderyk Kronik był prezesem Stowarzyszenia „Gemiła przy dworcu kolejowym osoby przyjeżdżające do Bochni. lath Chassudin” i Powiatowego Koła Związku Inwalidów
Obok elity i klasy średniej żyła w Bochni także biedota ży- Wojennych, Wdów i Sierot10. W zbiorach Stowarzyszenia
dowska, która zaopatrywała się w sklepach o niższym standar- Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej znajduje się
dzie np. w sklepie u „Cebulorki”, w którym można było kupić szklana klisza przedstawiająca Żydowską Drużynę Harcerwszystko czyli przysłowiowy szwarc mydło i powidło.
ską. Gimnazjalną gazetę „Echo”, będącą organem samoW bocheńskiej Radzie Miejskiej Żydzi stanowili 25% ogó- rządowym gimnazjów w Bochni i Wieliczce redagował od
łu radnych. Relacje w radzie miejskiej były poprawne. Warto 1935 r. uczeń bocheńskiego gimnazjum Żyd Teodor Wildodać, że głosy radnych pochodzenia żydowskiego przesądzi- helm Lichtig ps. literacki „Bobush”. Jego tragiczna śmierć
ły o włączeniu się miasta Bochni w budowę kościoła szkolne- w wypadku rowerowym na ul. Kraszewskiego, tuż po złogo pw. św. Stanisława Kostki. Dr Balbina Lustgarten nauczy- żonym egzaminie dojrzałości w 1939 r. okryła żałobą całe
cielka bocheńskiego gimnazjum
gimnazjum, a mowa pogrzebowa
odprowadzała młodzież szkolną na
prof. Józefa Urbanka w obecności
nabożeństwa do kościoła szkolnelicznie zgromadzonej przy trumgo i po nabożeństwie odbierała je
nie młodzieży gimnazjalnej i groi prowadziła do szkoły i nie było
na profesorskiego była dowodem
w tym nic nadzwyczajnego – pisze
wielkiej sympatii jaką zmarły ciedr Urszula Wińska.
szył się w tym środowisku.
Bocheńscy Żydzi mieli w BochBocheńskie stowarzyszenia
ni swoje instytucje a więc synagonie były zamknięte hermatycznie
gę przy ul. Kraszewskiego i nieprzed osobami innego wyznania.
ukończoną drugą synagogę przy ul.
Dowodem na to była społeczniTrudnej 13, a przy ul. Brackiej: kakowska działalność bocheńskiego
hał, rytualną rzeźnię, kilka domów
adwokata dr Gustawa Müllera,
modlitwy, hotel dla ubogich (Spanie
który był prezesem Towarzystwa
Upiększania Miasta i fundatorem
za darmo). Od 1872 r. urządzili na
słynnych „Trzech Lamp”, pomięKrzęczkowie własny cmentarz otodzy ul. Szewską a Placem św. Kinczony najpierw wałem ziemnym,
gi, prezesem Stowarzyszenia Włapotem wysokim murem.
ścicieli Nieruchomości, członkiem
Uczestniczyli oni w życiu poliZarządów Straży Pożarnej, Ligii
tycznym i patriotycznym Bochni.
Morskiej i Kolonialnej oraz Ligii
W 1871 r. obecni byli w odsłonięciu
Obrony Powietrznej Państwa.
pomnika króla Kazimierza WielkieDziałały w Bochni także żygo na bocheńskim rynku. Podczas
dowskie organizacje sportowe
tej uroczystości przemawiał Maum.in. Żydowski Klub “Liban” od
rycy Weber, przedstawiciel społecz1923 r. posiadający sekcje piłki
ności żydowskiej. W 1914 r. w Ponożnej i lekkoatletyczną i boisko
wiatowym Komitecie Narodowym 2. Nekrolog Teodora Wilhelma Lichtiga
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przy ul. Proszowskiej, kluby sportowe "Uranus" "Olimpia"
i Towarzystwo Sportowe “Makabi”11.
Według spisu ludności z 1931 r. w Bochni mieszkało 2500
Żydów, a w całym bocheńskim powiecie 5656. Na przestrzeni
tych lat żyły obok siebie w Bochni dwie wspólnoty, różniące
się wyznaniem, obyczajami, kulturą. Wzajemne relacje pomiędzy tymi społecznościami były z pewnością podobne jak w innych miastach polskich. W wielu dziedzinach te relacje były
nie tylko poprawne, ale nawet serdeczne. Mogły być także zachowania nacechowane niechęcią, zazdrością, a może nawet
wrogością. Piszą na te tematy interesująco : Maria Odyniec,
w „Zapiskach wojennych publikowanych ma łamach „Wiadomości Bocheńskich” i w książce Dzieci zawieszenia broni.
W 2001 roku w Genewie ukazały się wspomnienia rodzinne
Dolka Zwetschkenstiela p.t. Z Bochni w świat. W jej zakończeniu wracając myślami do Bochni autor pisze:
Bardzo mile wspominam Bochnię, w której spędziłem najpiękniejsze lata mojego życia. Nikt mnie tam nie obrażał, nie miałem tam żadnych problemów, miałem natomiast wielu przyjaznych kolegów. Bochnia zawsze pozostanie dla mnie moim wspaniałym rodzinnym miastem.

Okupacja niemiecka
6 września 1939 r. po ciężkich walkach obronnych Grupy Operacyjnej gen. Boruty Spiechowicza i 10 Brygady
Mechanizowanej płk Stanisława Maczka z II Niemiecką
Dywizją Pancerną Niemcy zajęli Bochnię. Rozpoczęła się
okupacja niemiecka.
Prześladowania ludności żydowskiej w Bochni
1 grudnia 1939 r. w całej Generalnej Guberni nakazano
Żydom noszenie białych opasek z niebieską gwiazdą Dawida.
Krzysztof Kwaśniewski pisał w „Moich bocheńskich wspominkach” (WB nr 3/2012)
Niektórzy nosili tylko na gumkach przeźroczyste celuloidowe prostokąty z niebieską Gwiazdą Dawida – żeby mniej było widać na tle
rękawa. Ale to było karane – pod gwiazdą musiała być biała płócienna podkładka (u uboższych najczęściej cała opaska była płócienna
z niebieskim nadrukiem.

Z końcem października 1939 r. Żydzi objęci zostali przymusem pracy. Nękano ich rewizjami, kontrybucjami, konfiskatami. W październiku 1940 r. zamknięto w Bochni wszystkie domy modlitwy, wprowadzono kontrolę korespondencji
pocztowej, obowiązek meldowania się. W styczniu 1941 r. zakazano im używania w miejscach publicznych języka hebrajskiego i żydowskiego, a następnie korzystania ze środków komunikacji. Kolejną formą ograniczeń był nakaz zamieszkania
w wydzielonych żydowskich dzielnicach miast tzw. gettach
wprowadzony rozporządzeniem z 20 lutego 1941 r. o tworzeniu na terenie Generalnej Guberni gett. Traktowano je jeszcze,
w myśl dyrektywy Adolfa Hitlera, jako „obozy przejściowe”.
Getto w Bochni
W połowie marca 1941 roku Niemcy utworzyli Żydowską
Dzielnicę Mieszkaniową w Bochni12. w najuboższej części
Bochni w wyniku przesiedlenia do niej Żydów z części aryjskiej, a jednocześnie ludności polskiej z zaplanowanego obszaru. Liczyła ona w 1941 r. 4800 a w marcu 1942 r. 7371 miesz-

3. 4. Żydowski sklep przed i po rewizji niemieckiej

kańców.13 Komisarz miasta Bochni Vettermann w obwieszczeniu zamieszczonym w „Gazecie Żydowskiej” wyznaczył
dodatkowy 24-godzinny termin opróżnienia mieszkań przez
ludność aryjską z obszaru wyznaczonego dla getta pod groźbą
surowych kar i ściągnięcia odpowiednich kosztów przymusowego ich usunięcia. W tym samym obwieszczeniu pisze, że:
cała ul. Wołowa oraz część ul. Leonarda od koszar saskich została
wyłączona z dzielnicy żydowskiej i zastąpiona ulicami: główna część
ul. Solna Góra aż do rogu ul. Piłsudskiego oraz druga część ul. Kolejowej.14

Getto zostało ogrodzone płotem z desek i drutu kolczastego. Dokładne odtworzenie granic getta dzisiaj nie jest łatwe,
ze względu na różnorodność relacji, a także na zmiany granic
getta dokonywane przez Niemców.
Granice getta przedstawia mapa i tablica nr 4. Z powodu
przesiedlania Żydów z innych miejscowości do Bochni ludność getta do lata 1942 r. wzrosła z 4500 mieszkańców do
7500-800015. Instytucją nadrzędną w getcie był Judenrat (zob.
tablica nr 6), który powstał z Komitetu Żydowskiego założonego w październiku 1939 r. przez Samuela Freudenheima.
Prowadził on ewidencję Żydów i sprawy administracyjne.
Miał do swojej dyspozycji policję żydowską.
W ramach działań zmierzających do wyniszczenia ludności pochodzenia żydowskiego na terenie Generalnego Gubernatorstwa (GG). Niemcy przeprowadzili w Bochni w okresie
od 25 sierpnia 1942 r. do 4 września 1943 r. trzy duże akcje
eksterminacyjne16 w getcie bocheńskim. Były one częścią operacji o kryptonimie "Reinhard" [nazwa pochodzi od imienia
Reinharda Heydricha organizującego masową zagładę Żydów,
nadana „w hołdzie” po jego śmierci w czerwcu 1942 r.- przyp.
aut.], której celem była ostateczna likwidacja Żydów. Obok
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SS przeprowadzały je jednostki pomocnicze składające się
z Litwinów, Ukraińców i Łotyszy. Dane dotyczące liczby wysiedlonych, skierowanych na zagładę i rozstrzelanych Żydów
w Bochni są bardzo rozbieżne.
Akcja I [zob. tablica 12] odbyła się 25 sierpnia 1942 r.
w wyniku której wywieziono z Bochni dwoma pociągami
do obozu zagłady w Bełżcu17 ok. 2000-300018 Żydów, a około 400-500 osób niezdolnych do transportu (starców, kobiety i małe dzieci) wywieziono samochodami do Baczkowa, na
skraju Puszczy Niepołomickiej, i tam rozstrzelano19. Akcją tą
kierowali: SS Hauptsturmführer Wilhelm Kunde i SS Scharführerzy Herman Heinrich i Franz Josef Müller – referenci
spraw żydowskich z krakowskiego Sipo oraz komendant Kripo
z Bochni Wilhelm Schömburg. 10 listopada 1942 r. wyższy dowódca SS i policji w Krakowie, Friedrich Krüger, wydał zarządzenie o utworzeniu zbiorczych żydowskich dzielnic mieszkaniowych w dystrykcie krakowskim i radomskim. W dystrykcie
krakowskim miało pozostać tylko 5 gett: w Bochni, Krakowie,
Tarnowie, Rzeszowie i Przemyślu. Przebywający poza nimi
podlegali karze śmierci.
Akcja II [ zob. tablice 9, 14] przeprowadzona została 1011 listopada 1942 r. Do obozu zagłady w Bełżcu wyjechał
transport 500-1000 osób, do Płaszowa ok.10020, a następnie
policjanci niemieccy przeszukiwali domy w getcie. Ukrywających się zabijali na miejscu. Na ulicach getta leżały zwłoki
70 zamordowanych. Tego samego dnia zastrzelono na miejscu
dzieci z żydowskiego sierocińca i 21 osób pochodzenia żydowskiego, przywiezionych dzień wcześniej z Wiśnicza do budynku bocheńskiego Sądu.21 Ci sami esesmani Kunde, Heinrich i
komendant Kripo Schömburg, udali się do prezesa Judenratu
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Weissa z żądaniem wypłacenia 20 000 zł. za zużyte w czasie
akcji naboje. Mimo dwóch akcji eksterminacyjnych i dużej
śmiertelności w getcie liczba mieszkańców getta stale wzrastała. Z obawy przed represjami osoby pochodzenia żydowskiego,
ukrywające się wśród ludności polskiej, przybywały do getta
i w kwietniu 1943 r. liczba ludności getta wynosiła 4200 osób
i dalej się powiększała.
Po akcji eksterminacyjnej przeprowadzonej w listopadzie
1942 r. przesunięto zachodnią granicę getta z ul. Kolejowej
na ul. św. Leonarda. 1 stycznia 1943 r. podzielono getto na
getto „A”(na południe od obecnej ulicy Piotra Galasa) dla
zdolnych do pracy i getto „B” dla niezdolnych do pracy
(w północnej części). Komendantem tak zorganizowanego
getta-obozu pracy przymusowej (Zwangsarbeiterlager) został
Franz Josef Müller22.
Akcja III, [zob. tablice 5, 7] czyli ostateczna likwidacji
getta „A” i „B”, nastąpiła w dniach 1-4 września 1943 r. Akcję likwidacji getta przeprowadzili SS-Sturmbannführer Willi Haase oraz komendant getta SS-Unterscharführer Franz
Josef Müller.
W dniach 2 - 4 września 1943 r. z placu apelowego przy ul.
Kowalskiej/Brackiej wywieziono ok.1560 osób z getta „A”,
wraz z maszynami krawieckimi, do obozu pracy w Szebni,
a ludność z getta „B”, ok. 3000 starych i chorych, na zagładę do KL Auschwitz23. Ponadto zabijano ich na terenie getta
i poza nim, a zwłoki chowano na cmentarzu żydowskim przy
ul. Krzęczków, cmentarzu komunalnym przy ul. Orackiej,
a w czasie trzeciej akcji likwidacyjnej spalono na stosie przy
ul. Solna Góra-boczna. Po tej akcji Niemcy ogłosili, że Bochnia wolna jest od Żydów.

5. Bochnia widok ogólny 1941 r. W centrum widoczna ul. Kraszewskiego stanowiąca południową granicę getta.
WB nr 3 (106)
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TABLICE INFORMACYJNE ŻYDOWSKIEJ TRASY PAMIĘCI W BOCHNI

1. BUDYNEK SYNAGOGI - ul. Trudna 13
W latach 1932-1937 bocheńscy Żydzi wznieśli synagogę, która została zdewastowana przez Niemców w okresie

II wojny światowej i przekształcona w fabrykę dykt i skład
wyrobów stolarskich.
Nieukończony budynek synagogi przy ul. Trudnej 13 został
zaprojektowany przez znanego krakowskiego architekta Bernarda Birkenfelda24 i miał być najnowocześniejszym domem
modlitwy w Bochni. Bocheńska gmina izraelicka otrzymała
pozwolenie na budowę 11 lipca 1932 r. Na czele komitetu budowy stanął Aleksander Blumenfrucht – prezes Gminy Izraelickiej w Bochni. W komitecie byli ponadto Izydor Schneider,
Abraham Braw, Hirsch Leinfild, dr Adam Schäftler. Jeszcze
przed ukończeniem budowy w 1936 r. bocheńscy Żydzi odprawiali tam nabożeństwa. Obecnie gospodarzem obiektu jest
Bank PKO SA w Bochni. W 2013 r. z inicjatywy pana Adama
Aptowicza odsłonięto na fasadzie budynku tablicę upamiętniającą ofiary niemieckiej okupacji w latach 1939-1945.
6. Budynek synagogi - fotografia z lat 1941-1942

2. WARSZTATY MIEJSKIE - Plac Gazaris 3
W latach 1941-1943 funkcjonowały w Bochni Warsztaty Miejskie, założone przez Salomona Greiwera, dzięki
którym bocheńskie getto mogło istnieć do września 1943 r.
Zaraz po utworzeniu getta
w 1941 r. władze okupacyjne
utworzyły, z inicjatywy bocheńskiego Żyda Salomona Greiwera, Warsztaty Miejskie w Bochni
(Städtische Werkstätte)– w skład
których wchodziły działy: krawiecki, kuśnierski, bieliźniarki,
szczotkarski, stolarski, zajmujący się wyrobem zabawek, koszykarski i naprawy samochodów.
Warsztaty funkcjonowały w budynkach: Szkoły Powszechnej
7. Salomon Greiwer
im. Barbary Radziwiłłówny
przy ul. Trudnej, synagogi przy
ul. Trudnej 13, w „Domu Robotniczym” przy ul. Gazaris 3,
w „Czerwonej Kamienicy” przy ul. Floris 3, jak również
w domu sióstr zakonnych Zytek przy ul. Trudnej oraz w koszarach przy ul. Kazimierza Wielkiego. Dawały zatrudnienie dla
ok. 2500 – 3000 zdolnych do pracy mieszkańców getta, którzy
otrzymywali jeden posiłek dziennie.
Sam widziałem wstrząsający obraz kolumny może 100 mężczyzn
z getta ubranych w jednakowe, błękitne kombinezony robocze i stukające drewniaki, idących czwórkami przez miasto, poza gettem. Za nimi
jechał tylko mały, osobowy, otwarty samochód, w którym zieleniły

się policyjne niemieckie mundury. Jeden z policjantów stał i celował
w idącą kolumnę z osadzonego na stojaku karabinu maszynowego.
Nawet się trochę dziwiłem, że prowadzeni nie próbują choćby się
rozbiec i tak idą, niektórzy ze łzami w oczach. Ten „wyrzut” bierności
ofiar występował wśród polskiego otoczenia. Dopiero później spotkałem się z argumentem Żydów, że nie było to wyrazem tchórzostwa,
ale po prostu troską o los rodzin, które na wypadek czynnego oporu
mogły być przedmiotem strasznego odwetu ze strony hitlerowców.
Krzysztof Kwaśniewski. Moje bocheńskie wspominki
„Wiadomości Bocheńskie” nr 3/2012

Miejsca pracy opróżnione przez mieszkańców getta, którzy
ginęli w akcjach eksterminacyjnych zajmowali także Polacy.
Dzięki wprowadzeniu możliwości pracy bocheńskie getto istniało
aż do września 1943 r. Dla porównania: getto w Wieliczce zlikwidowano w sierpniu 1942 r., w Limanowej - w sierpniu 1942
r., w Brzesku – we wrześniu 1942 r., w Dąbrowie Tarnowskiej
w październiku 1942 r. , w Krakowie – w marcu 1943 r., w Dębicy – w kwietniu 1943 r. Rachel Kollender, która jest od wielu lat
prezesem Stowarzyszenia Bochniaków w Izraelu pisze w artykule
Moja rodzina w Bochni („Wiadomości Bocheńskie” nr 2/2014):
Kiedy w 1942 roku uszczelniono getto, dom mojej babci i jej trojga dorosłych dzieci znajdował się w obrębie getta, niedaleko od placu apelowego i Judenratu. Leib i Emilia zostali zabici w getcie. Teofila i Ernestyna
pozostały w swoim domu, udzielając u siebie gościny kilku rodzinom
przesiedlonym z innych dzielnic miasta. Pracowały w fabryce, a kiedy ta
została zamknięta przez Niemców, otrzymały pracę w jednym w warsztatów założonych przez Salo Grajowera. Musieli szyć ubiory i produkować
dzianiny dla Wermachtu.
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8-11. Praca w Warsztatach Greiwera

3. DAWNA SYNAGOGA – SADYGORER SCHUL
- skrzyżowanie ul. Brackiej i Kraszewskiego
W tym miejscu znajdowała się synagoga (bóżnica), sprofanowana przez Niemców w okresie II wojny światowej. Urządzono
tam kuchnię dla osób zatrudnionych w Warsztatach Miejskich.

do ablucji oraz mycia naczyń rytualnych – przyp.aut.) i dwa drewniane domki: w jednym z nich rezydował rabin (sacerdos Judaeorum),
drugi przeznaczony był dla kahalnego sługi – szkolnika. Tam było serce
gminy. Z tyłu za bóżnicą znajdowały się, w cieniu dzikich grusz, płaskie
cmentarne nagrobki (macewy czyli żydowska stela nagrobna).

12. Synagoga Sadygorer Schul

13. To samo miejsce współcześnie - ul. Kraszewskiego

Według miejscowej tradycji w tym miejscu istniała drewniana bóżnica od XIV wieku. Pisze o niej Stanisław Fischer25:

W 1922 r. Stowarzyszenie Domu Modlitwy Chaduszin
w Bochni wybudowało synagogę zwaną Sadygorer Schul.
Synagoga, to miejsce spotkań w celu odprawiania obrzędów
religijnych i studiowania Tory. Pojęciu synagogi odpowiada
bóżnica (bożnica) – miejsce poświęcone Bogu, dom modlitwy.
W 1932 r. wg sprawozdania Żydowskiej Gminy Wyznaniowej
w Bochni złożonego 6 lipca 1932 r. do Starostwa Bocheńskie-

Przy końcu ulicy, od strony wschodniej, wznosiła dach swój ponad
sąsiednie zabudowania drewniana bóżnica – znów pełna przybudówek, w których prawdopodobnie mieścił się lokal żydowskiego sądu
i może areszt. Tuż obok łaźnia (mykwa czyli zbiornik z bieżącą wodą

WB nr 3 (106)

LATO

2015

WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE

go w Bochni (w zbiorach Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Bochni) było pięć domów modlitwy: Dom
modlitwy im. Ch. Halberstama z Sącza – 131 członków, Dom
modlitwy im. Chaduszin – 148 członków, Dom Modlitwy
im. Rabina ze Szczucina mieścił się w budynku Towarzystwa
Talmud Tora – 51 członków. W tym samym budynku mieścił
się Dom Modlitwy im. Rabina z Dzikowa – 72 członków. Był
także Dom Modlitwy im. Rabina Halberstama z Bobowej – 48
członków.
Iwona Zawidzka w książce Żydzi bocheńscy, Bochnia 1999
r. na stronie 6 podaje, że w okresie międzywojennym było co
najmniej kilkanaście domów modlitwy, z których kilka mieściło się w „Czerwonej Kamienicy” przy ul. Floris 3, a inne przy
ul. Kącik, Brackiej, Kraszewskiego, Kowalskiej i Trudnej, a za
skrzyżowaniem ul. Kowalskiej i Brackiej była mykwa.

9

14. Posiłki dla zatrudnionych przygotowywano w synagodze Sadygorer Schul

4. ŻYDOWSKA DZIELNICA MIESZKANIOWA - GETTO
- ul. Kowalska
W marcu 1941 r. Niemcy utworzyli w Bochni liczącą
ok. 4800 mieszkańców Żydowską Dzielnicę Mieszkaniową – GETTO. W wyniku systematycznych rozstrzeliwań,
wysiedleń do obozów zagłady w Bełżcu, Auschwitz i obozów pracy w Płaszowie i Szebni, getto zostało zlikwidowane. Największe akcje eksterminacyjne przeprowadzono
w sierpniu i listopadzie 1942 r. oraz we wrześniu 1943 r.
Granica getta biegła ulicami: Kraszewskiego, Trudną, Pod
Lipką, Wołową (obecnie ul. Wojska Polskiego), Kolejową,
Szpitalną (obecnie ul. Więźniów Oświęcimia), Solna Góra,
a następnie ogrodami równolegle do obecnej ul. Regis i łączyła się z ul. Kraszewskiego. Ulica Trudna została niedługo

15. "Gazeta Żydowska" z 1 kwietnia 1941 r

wyłączona z getta i wschodnią granicę przesunięto na potok

16. Ulica Kraszewskiego - południowa granica getta w Bochni
WB nr 3 (106)
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Babica na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Pod Lipką. Do
getta można było dostać się czterema bramami: dwie przy ul.
Kraszewskiego, trzecia przy ul. Niecałej, na obecnych schodkach i czwarta przy ul. Pod Lipką, od strony ul. św. Leonarda.
Bramy getta i jego granice były strzeżone.
Po drugiej akcji eksterminacyjnej w listopadzie 1942 r.
zmniejszono obszar getta. Przesunięto zachodnią granicę getta
z ul. Kolejowej na ul. św. Leonarda, a od 1stycznia 1943 r. podzielono getto na getto „A” i „B”. W getcie „A” (na południe
od obecnej ulicy Piotra Galasa) zajęły osoby zdolne do pracy,
a getto „B” przeznaczono dla ludzi niezdolnych do pracy (w
północnej części). Komendantem tak zorganizowanego getta-obozu pracy przymusowej został Franz Josef Müller.

LATO

2015

17. Mapa getta wg nieznanego autora - ze zbiorów SB i MZB .

5. PLAC APELOWY W GETCIE - ul.Bracka-Kowalska
1-4 IX 1943 r. na placu między ulicami Bracką i Kowalską Niemcy zgromadzili kilka tys. pozostałych przy życiu
Żydów. Chorych i starych wywieziono na zagładę do obozu
w Auschwitz, a zdrowych do obozu pracy w Szebni. 1 IX
1943 r. rozstrzelano tu 1000 Żydów.
Główny plac apelowy bocheńskiego getta znajdował się na
terenie ogrodu Franciszka Jarosza (tzw. „Jaroszówka”) pomiędzy ul. Pod Lipką a budynkiem hotelu przy obecnej ul. Galasa. Dla potrzeb Akcji III likwidacji getta we wrześniu 1943 r.
utworzono plac apelowy pomiędzy ulicami Bracką i Kowalską. Aleksander Gutfreund wspomina:
Pewnego ranka ogłoszono: Wszyscy wychodzić i zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Miałem kolekcję znaczków i poszedłem z jednym
kolegą, żeby ją ukryć w piwnicy. Gdy wyszliśmy, już nie było nikogo.
Zobaczyli nas Niemcy i krzyknęli: Stehen, bleiben! - ale nie posłuchaliśmy. Zaczęliśmy uciekać. Pamiętałem co mówił ojciec: jak będą strzelali biegnij zygzakiem!”. I tak biegłem. I nagle zobaczyłem czerwoną plamę na plecach mojego kolegi. Upadł. Ale ja biegłem
i biegłem, i ciągle tym zygzakiem. W końcu
dobiegłem do placu apelowego, gdzie byli
wszyscy Żydzi i znalazłem moją rodzinę.
W tłumie Niemcy nie mogli mnie znaleźć.

Aleksander Urban wspomina:
Wydarzenia w Bochni w 1943 r. obserwowałem z okien kamienicy przy ul.
Trudnej. Działo się to w okresie ostatecznej likwidacji getta. Zobaczyłem Niemców
wchodzących do niewielkiego domku położonego za drutami kolczastymi biegnącymi
wzdłuż potoku Babica. Usłyszałem krzyk
kobiety wyciągniętej przez Niemców. Krzyk
ten słyszę do dziś. Niemiec zabił strzałami z karabinu tę kobietę wraz z dwojgiem
dzieci. Jedno było w jej ramionach. Był to
najbardziej tragiczny dzień w moim życiu.

W dniach 1 - 4 IX 1943 r. hitlerowcy zgromadzili na placu kilka tysięcy

pozostałych przy życiu Żydów, którzy koczowali tam,
oczekując na transport. Do
getta przyjechali policjanci
niemieccy na kilkudziesięciu
samochodach. 2 września
1943 r. dokonano selekcji,
oddzielając starych i chorych od zdrowych. Chorych
wywieziono na zagładę do
KL Auschwitz, a zdrowych,
wraz ze sprzętem z Warsztatów Miejskich do obozu
pracy w Szebni i Płaszowie. Miała pozostać tylko 150-osobowa grupa do 18. Salomon Bikser - obsługiwacz bóżnicy
przeszukania domów getta
w celu odnalezienia kosztowności, ich segregacji oraz uporządkowania terenu zlikwidowanego getta. W grupie tej było
kilku złotników i zegarmistrzów. Już
1 września 1943 r., Wilhelm Haase
kazał rozstrzelać na placu apelowym
ok. 1000 Żydów. Potwierdza to wyrok Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z 29 czerwca 1951 r. sygn. akt K
170/51 skazujący Wilhelma Haase.
Zwłoki rozstrzelanych spalono na stosie przy ul. Solna Góra – boczna.
Zachowały się trzy dramatyczne
listy młodej Żydówki z grupy porządkowej, Ady Lammensdorf, córki bocheńskiego lekarza. Adresowane do jej
koleżanki z miejskich Warsztatów Naprawczych Marii Durachta (po mężu
Witek), zdążyła przerzucić przez płot
getta przy ul. Solna Góra. Ada Lammensdorf, wyznaczona na placu apelowym do grupy porządkującej getto po
likwidacji, pisze:

19. Salomon Bikser, owinięty w tałes, modli się tuż przed
zastrzeleniem - prawdopodobnie na placu apelowym
WB nr 3 (106)
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…to jest piekło …Tu jest robota jeszcze na
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20. Jeden z trzech listów Ady Lammensdorf
nasze zwłoki na stosach…I ani śladu po nas nie zostanie … Jestem u kresu. I nie widzę ratunku…

Z treści listu, przytoczonego przez Iwonę Zawidzką26, wynika, że A. Lammensdorf pisała go już po spaleniu zwłok Żydów
na stosie w dniu 4 września 1943 roku. Los jej jest nieznany.
Akcję likwidacji getta w Bochni przeprowadzał SS-Sturmbanführer Willi Hasse W akcji tej uczestniczyli: Wilhelm
Schömburg, komendant Kripo w Bochni i komendant getta,
Franz Josef Müller.
„Hechaluc Halochem” - tygodnik Bojowej Organizacji
Żydowskiej Młodzieży Chalucowej, działającej w Kopalinach
pod Bochnią, opublikował 10 września 1943 r.27 dramatyczny
list z Bochni, w formie artykułu pt. Co widziałem w getcie bocheńskim. Jego anonimowy autor, który z ukrycia obserwował
przebieg Akcji III likwidacji getta pisał:
W czwartek 2-go września o godzinie 4.30 rano ghetto bocheńskie zostało otoczone przez podwójny kordon SS-manów. Ludzie zostali wyrwani z szarzyzny codziennej pracy, co do której łudzili się,
że ich wyratuje i stanęli twarzą w twarz ze zniszczeniem i śmiercią.
Na ulicy popłoch, krzyk, płacz. Potok przerażonych ludzi przewala
się bezwładnie we wszystkich kierunkach. Przez płot przyglądają się
temu zimne twarze szturmowców, Jeszcze nie strzelają, bo nie mają
rozkazu, ale masowość ich sylwetek, hełmów, karabinów, oczu morderców - to wszystko rozwiewa ostatnie złudzenia tych, którzy nie
chcą uznać rzeczywistości. Tak, to jest akcja. OD-mani, pomocnicy
katów, wzywają i gromadzą wszystkich na placu apelowym. Tu stoją
obok siebie starzy i młodzi, dzieci, chorzy, kto tylko może stać na nogach – z mizernym tobołkiem w ręku. Stoją i czekają, bo nie wiedzą,
co robić. Przyniósł ich tu owczy pęd masy, opanowanej przez strach.
OD-mani zapowiedzieli, że każdy kto będzie na placu, uratuje się,
a oni wierzą, czepiają się tej myśli. Nawet matki idą z małymi dziećmi
na plac, wmawiając sobie, że może jednak w ten sposób uratują swo-

je dzieci. Ale w ich oczach jest
strach i ból.
Podczas gdy w dzielnicy
„A” zebrała się cała ludność,
to samo odbywa się w dzielnicy „B”. Starszych, którzy nie
mogli iść, wystrzelano. Około
godz. 8 rano weszło do ghetta
80 szturmowców, którzy zaczęli przeszukiwać domy i każdego, który nie mógł wyjść na
plac (chorych i in.) kończyli na
miejscu. Około godz. 10-tej
począł przeciągać przez ulice
z dzielnicy „A” do „B” potok 21. Ada Lammensdorf
ludzi, dzieci, otoczonych przez
żandarmerię i szturmowców,
popędzanych w brutalny sposób.
Z mojego ukrycia widziałem wszystkich. Słyszałem głuchy, równomierny tupot ludzkich nóg i płacz, bezradny płacz, krzyk dzieci
i starców. Widziałem dzieci zupełnie opuszczone przez rodziców, widziałem, jak pięcioletnia dziewczynka prowadziła pod rękę trzyletniego chłopczyka. To znów szły dzieci prowadzone przez OD-mana.
Z czterech tysięcy Żydów w Bochni zostało 250 do likwidacji
ghetta, a wszystkich innych popędzono na stację. Pogłoski szły,
że część zostaje wysłana do Krakowa, na Jerozolimską, a część
do obozu karnego. Trwało to do godz. 2-giej pop. Później patrole
prowizorycznie przeszukały dzielnicę, a o 6-tej wieczór wszyscy
szturmowcy butnie z piosenką na ustach opuścili dzielnicę. I tak
bocheńscy Żydzi, którzy doprawdy wiernie pracowali dla Niemców (pod względem wydajności Bochnia była zawsze na pierwszym miejscu wśród wszystkich lagrów) dostali swoją nagrodę.
Zostali jedynie ci schowani po schronach, którzy zdecydowani
byli zginąć raczej na miejscu, niż iść na powolne konanie do obozów w myśl hasła: Ausnützen und ausrotten. Niestety przez całą
noc dzielnica była tak otoczona, że ucieczka była niemożliwa.
Co dziesięć kroków stał szturmowiec, a wszystkie ulice naokoło
ghetta były poza tym pilnowane.
Właściwe zakończenie akcji dopiero teraz nastąpiło. W piątek
o 7-mej rano usłyszeliśmy strzały. To był znak, że się zaczęło. Przez
cały dzień słychać było strzały i terkot karabinów maszynowych
lub na zmianę huk granatów. Przeszukiwania były bardzo dokładne. Otwierano nawet kanały. Pod wieczór szturmowcy opuścili
dzielnicę, a straż naokoło objęła policja granatowa. OD i robotnicy pozostawieni legalnie poczęli zbierać trupy na wozy i grzebać
je we wspólnym dole. Trwało to do południa w piątek i przez całą
sobotę. W sam czwartek padło ogółem 500 ofiar.

6. BUDYNEK JUDENRATU I WIĘZIENIA
- ul. Niecała 13

przed wojną radnego miasta i właściciela wielkiego składu piwa okocimskiego. Leon Gawąd wspomina28:

W tym budynku mieściła się Rada Żydowska (Judenrat), Policja Żydowska (Judischer Ordnungsdienst) i więzienie, w którym torturowano aresztowanych Żydów.

W Judenracie był Frondenheim
[Freudenheim – przyp. aut.], który był
oficerem w zaborze austriackim. Miał w
Bochni rozlewnię piwa, a jego żona byłą
Niemką. Przypominali mu, żeby przepisał
się na papiery niemieckie. Ani on, ani żona
się nie zgodzili i oboje zginęli.

Judenrat (Rada Żydowska) był instytucją nadrzędną
w getcie. Powstał z końcem 1940 r. z Komitetu Żydowskiego
założonego w X 1939 r. z inicjatywy Samuela Freudenheima,
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22. Symche Weiss
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23. Budynek Judenratu - ul. Niecała

Judenrat liczył od 12 do 15 osób. Po Samuelu Freuden-
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musiał zapłacić za naboje użyte w czasie akcji eksterminacyjnej. Zdaniem niektórych historyków Judenraty podejmowały także działania na rzecz ochrony ludności żydowskiej
przed bezwzględnością okupanta29.
Podobnie jak w innych gettach, także w getcie bocheńskim zorganizowana została policja żydowska czyli służba
porządkowa zwana (Ordnungsdienst (skrót – OD, odeman
– członek żydowskiej policji). Podporządkowana była krakowskiemu i bocheńskiemu Sipo u. SD i miała ślepo wykonywać jego rozkazy. Wzięła udział w zagładzie Żydów.
W pierwszej fazie tworzenia policji żydowskiej, jej funkcjonariusze nie zdawali sobie sprawy z zakresu zadań, jakie
im powierzą Niemcy. Zostali umundurowani i otrzymali odznaki z literami JOD (Judischer Ordnungsdienst – Żydowska Służba Porządkowa) oraz gumowe pałki. Aktywność
ich wzrastała w czasie akcji eksterminacyjnych. Ci ludzie
w Krakowie aresztowali i oddawali do gestapo członków

24. Odprawa służbowa przed budynkiem Judenratu

25. To samo miejsce współcześnie

heimie na czele Judenratu stanął Symche Weiss. Przynależność do Judenratu zabezpieczała mieszkanie przed rewizją,
zapewniała przepustki do wychodzenia z getta do miasta.
Prowadził on ewidencję Żydów bocheńskich, ściągał opłaty,
kontrybucje, wydzielał mieszkania i wydawał karty żywnościowe. Judenrat oceniany był negatywnie z powodu posłusznego wypełniania poleceń okupanta. Judenrat zebrał
kontrybucję z getta za zapewnienie bezpieczeństwa Żydom,
a 25 sierpnia 1942 r. Niemcy przeprowadzili pierwszą akcję eksterminacyjną w getcie. We wrześniu 1942 r. Judenrat

Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB). W bocheńskim
getcie działaczy ŻOB poszukiwał, posługując się siecią
konfidentów komendant OD niejaki Szymon Rosen. Policja żydowska w getcie bocheńskim, podobnie jak w innych
gettach podlegała bezpośredni rozkazom w/w Podreferatu
żydowskiego SIPO.
W więzieniu, w piwnicach bocheńskiego Judenratu
przetrzymywano tych, którzy nie podporządkowali się zarządzeniom wspomnianego komendanta policji żydowskiej
i ci którzy nie zapłacili w terminie kontrybucji.

26. Funkcjonariusze Ordnungdienst przed budynkiem Judenratu

27. Członkowie Judenratu i Ordnungdienstu przed budynkiem
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Na końcu ul. Solna Góra-boczna 4 IX 1943 r. Niemcy
spalili zwłoki ok. 1000 Żydów rozstrzelanych na placu apelowym getta i 200 rozstrzelanych pod wysoką skarpą po
przeciwnej stronie ulicy

wszystkie trupy w odosobnionym domku, a później cały domek razem z trupami spalić. Ułożyliśmy już sporo trupów, aż nagle widzimy jak spod trupów, spod podłogi wyszło pięć osób, które tam były
ukryte. (....) OD zatrzymało ich i oddało do dyspozycji Millera, który naturalnie kazał ich rozstrzelać. Wtem nadszedł Haase z nowym
rozkazem, aby nie spalić domku, aby wyjąć trupy, rozebrać do naga,
zrewidować, pieniądze i kosztowności złożyć do kasy, a trupy spalić na

28. Miejsce rozstrzelania Żydówek na stoku Solnej Góry (4.09.1043r.)

29. Prawdopodobne miejsce rozstrzelania Żydówek na stoku Solnej Góry

W tym rejonie (140 m. na północny wschód od pomnika
Ofiar Holokaustu z Bochni i Okolicy Niemcy spalili zwłoki
60 Żydów i Żydówek zastrzelonych w getcie, którzy ukrywali
się w piwnicach i strychach w trakcie jego likwidacji w dniu 4
września 1943 r. Spalono także Żydów zamordowanych tego
dnia na placu apelowym w Bochni przy ul. Kowalskiej/Brackiej. Na stoku Solnej Góry Niemcy rozstrzelali 200 schwytanych Żydów i Żydówek, którzy ukrywali się w czasie akcji
likwidacji getta. Świadkiem rozstrzelania Żydów na Solnej
Górze była Sabina Weinfeld, wyprowadzona na miejsce egzekucji razem z swoim czteroletnim bratankiem i innymi Żydami. Ranna tylko w ramię wyczołgała się w krzaki spod stosu
trupów, a w nocy przemykając ukradkiem przedostała się do
kryjówki swojego bratanka Uszera Weinfelda w Borównej.
Relację Sabiny Weinfeld powtórzył Uszer Weinfeld Wandzie
Kobielowej w dniu 23 września 2003 r. w Bochni.Pod kierunkiem Niemców spaleniem Żydów musiała zająć się wyznaczona obsługa żydowska. Ułożyła zwłoki w stos przeplatany
deskami z parkanów likwidowanego getta. Następnie stos ten
oblany ropą podpalono. Gdy płomienie ogarnęły stos Niemcy
zastrzelili całą obsługę żydowską, a trupy wrzucali na stos. Od
buchających wysoko płomieni zapaliły się domy: Michała
Stolarczyka, Franciszka Więcka
i Ignacego Robaka i spłonęły razem ze stosem. Przez trzy dni
czarny dym zasłonił niebo nad
Bochnią, a języki ognia widoczne były jeszcze w trzecim dniu.
Te tragiczne wydarzenia opisał
Abraham Sternhell30:

stosie. Kazał mi zebrać cegły, ułożyć cztery podkłady po osiem cegieł,
nałożyć deski, na deski trupy, a pod deski słomę. Trupy kazał ułożyć
warstwami, żeby się dobrze paliły. Ułożyliśmy stos wysoki na kilka metrów. (....) Stos palił się przez dwa dni. Myśmy stali na boku, pilnowali.
Jeśli jakaś część ciała - głowa, ręka lub noga - upadła na ziemię, musieliśmy podnieść i wrzucić do ognia. Dym i swąd palonych ciał był nie do
zniesienia, rozchodził się po całym mieście.

7. MIEJSCE SPALENIA ŻYDÓW
- zbieg ulic Solna Góra i Niecała

30. Usher Weinfeld .

Poszedł transport do Szebni,
a my zostaliśmy do sprzątania trupów i rzeczy pozostawionych w getcie. W sobotę zaczęliśmy zwozić
trupy na górkę zwaną Solna Górka.
Na rozkaz Millera mieliśmy złożyć

Barbara Długosiewicz wspomina:
Ze strychu mojego domu, przy ul. Kolejowej 5, przez uchylone
dachówki widziałam płonący stos, Ukraińcy podsycali ogień łatwopalnym płynem i grzebali w nim długimi żerdziami.

140 metrów od tego miejsca stoi Pomnik Ofiar Holokaustu z Bochni i Okolicy wykonany przez znaną rzeźbiarkę Yael
Artsi z Izraela ufundowany przez Stowarzyszenie Bocheńskich Żydów w Izraelu, odsłonięty w 2006 r.
Po zlikwidowaniu getta w Bochni Gestapo i policja niemiecka zaczęły tropić Żydów, ukrywających się w okolicznych wsiach i lasach.

31. Widok z ul. Kolejowej 5 na miejsce spalenia Żydów (zdj. z 1958
roku), Miejsce stosu przesłaniają nowo powstałe budynki
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8. POMNIK OFIAR HOLOKAUSTU Z BOCHNI I OKOLICY
- ul. Solna Góra-Niecała
Inicjatorem i fundatorem pomnika są: Miriam Romm,
Rachel Kollender i Stowarzyszenia Bochniaków w Izraelu
(2006). Pomnik autorstwa światowej sławy rzeźbiarki z
Izraela - Yael Artsi przedstawia kamienne tablice z Dziesięciorgiem Przykazań. Przełamane na pół, zniszczone i zryte
pokazują destrukcję zasad moralnych w czasie Holokaustu.

32. Tablica pod Pomnikiem Ofiar Holokaustu z Bochni i okolic
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Ya e l
Artsi
z Izraela, jest rzeźbiarką o międzynarodowej sławie.
Pochodzi z Maroka.
Studiowała rzeźbę
w Akademii Beaux-Arts w Paryżu pod
kierunkiem Etienne
Martin. Mieszka
i tworzy w Kibucu
Sdot-Yam w Cezarei. Jej monumentalne obeliski
zwane „kamieniami
z sercem” (stones
with a heart) stoją
w Buenos Aires,
Farum, Genewie,
Tel Awiwie, Osace
i Bochni. Pomnik 33. Yael Artsi podczas pracy nad pomnikiem
w Bochni przedstawia kamienne tablice z Dziesięciorgiem Przykazań, podarowane przez Boga Mojżeszowi31

9. SZPITAL ŻYDOWSKI I SIEROCINIEC
- ul. św. Leonarda 2
W budynku po przeciwnej stronie ulicy mieścił się szpital dla mieszkańców getta, zlikwidowany 24 sierpnia 1942
r. Personel i pacjentów zamordowano w Puszczy Niepołomickiej (Baczków). Potem urządzono tu żydowski sierociniec, zlikwidowany 10 listopada 1942 r. Dzieci i personel
zabijano na miejscu.

Hochman, ur. w 1879 r w Lublinie, artysta rzeźbiarz i malarz
polichromii, genialny uczeń Auguste Rodina (1840-1917).32
Do getta zgłosił się dobrowolnie po okresie ukrywania w ziemiance w Biskupicach i błąkania się po lasach pomiędzy Wieliczką i Bochnią. Podczas akcji eksterminacyjnej 10 listopada
1942 r. Niemcy weszli do sierocińca, kiedy dzieci spały. Było

Kierownikiem szpitala był
Anatol Gutfreund, a lekarzem dr
Stefan Kornhauser. Aleksander
Gutfreund wspomina:
W getcie był szpital, a jego szefem był mój wuj – Anatol Gutfreund.
Ponieważ mówiło się, że pacjenci nie
zostaną wysłani na Wschód, wujek
umieścił w szpitalu swoją matkę. Ludzie próbowali wszystkiego, ale Niemcy mówili jedno, a robili drugie. Zabrali wszystkich pacjentów do Baczkowa
i ich wystrzelali. Moja babcię też.
34. Jakub Gutfreund

35. Budynek szpitala i sierocińca żydowskiego przy ul Leonarda 2.

Żyd Hirsch, który po wojnie
przez wiele lat przyjeżdżał na grób swojej matki do Bochni, w rozmowie z Leonem Gawądem wspominał jej ostatnie chwile życia:
Wywozili ją ze szpitala do Baczkowa, żeby ją zastrzelić. Uprosiłem
Niemców, żeby była pochowana na cmentarzu żydowskim. Kosztowało
mnie to wiele złota.

Po likwidacji szpitala zakaźnego Niemcy otworzyli tu żydowski sierociniec. Sanitariuszem w nim został Żyd Henryk

tam kilkadziesięcioro dzieci, w tym dużo niemowląt. Szli bez
słowa, od łóżka do łóżka i zabijali dzieci strzałem w główkę.
Henryk Hochman w tym czasie ukrył się w krzakach w ogrodzie. Okoliczności zamordowania w tym sierocińcu dzieci żydowskich przedstawia Henryk Schönker w książce Dotknięcie
anioła, Warszawa 2006 r. Autor książki miał wówczas 12 lat.
Pisze, że Hochman pamiętał dokładnie każde dziecko – jak
się nazywało i jak się zachowywało. O każdym dziecku umiał
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36. Dr Kornhauser i jego pacjenci

37. Dr Kornhauser, Jakub Gutfreund i członkowie Judenratu na ul.
Kazimierza Wielkiego w Bochni

powiedzieć coś charakterystycznego. Widać było, że każde
kochał jak swoje. On sam nigdy nie miał dzieci. Po masakrze
dzieci musiał wyjmować z łóżek ich martwe ciałka, które następnie wywożono na cmentarz, wraz z ciałami innych pomordowanych ludzi. Myto podłogi i łóżeczka z krwi. Opowiadał
Schönkerowi, jak je ubierał, mył, karmił, jak się śmiały i płakały. Bezpośrednio po tragedii zwierzał się:

Hochman zaczął płakać. Wyjął ze spodni jakąś szmatkę
i zaczął wycierać nią oczy, ale płacz nie mijał. Objąłem go
za szyję i płakaliśmy razem. Z wysiłkiem dobierając słowa,
powiedział:
Chciałem wyjść i zginąć razem z nimi, ale
strach pokonał moją wolę. Człowiek jest taki słaby, tak bardzo słaby

Każdy strzał czułem tak, jakby godził w moje
serce.

– mamrotał w kółko, jakby odczuwał
wyrzuty sumienia, że pozostał przy życiu.
Po dłuższej chwili trochę się uspokoił
i wskazując na łóżeczko, przy którym staliśmy, popatrzył mi w oczy i powiedział:

W pewnej chwili - pisze Schönker- przerwał
swoje opowiadanie i popatrzył na mnie w zadumie, szacującym wzrokiem, tak jakby chciał
ocenić czy zdołam zrozumieć jego słowa.
Ja żyję i oddycham, ale moje życie skończyło się wraz z tymi dziećmi – powiedział, po czym
wskazał na jedno z łóżek – To jest to łóżeczko, które
chciałem ci pokazać. Ty jesteś młody i może przeżyjesz. Jeśli ci się to uda, opowiedz o tym innym.
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38. Henryk Hochman - sanitariusz sierocińca

Na poręczy tego łóżka była zaschnięta
krew, której nie można było niczym zmyć. Hochman próbował
to zrobić różnymi środkami, bo taki był rozkaz Niemców, ale
krew w żaden sposób nie schodziła. Na innych łóżkach to się
udało, ale na tej poręczy nie. Nawet gdy udało się ją częściowo zmyć i plama stawała się bledsza, to następnego dnia była
taka sama, jakby krew wciąż na nowo wypływała z poręczy.
Ściany zostały na nowo wybielone, bo pełno było na nich krwi
i odprysków dziecięcych mózgów, a łóżeczka tylko wymyto – nie kazano nam ich malować. Próbowałem pokryć tę plamę wapnem, ale
wciąż wychodzi od nowa.

Kto tu spał? – spytałem.
Była to piękna dwuletnia dziewczynka, którą ktoś w sierocińcu
nazwał Ora, od hebrajskiego słowa Or – Światło. Gdy się śmiała, to
jakby niebiańskie światło ogarniało cały pokój. Pewnego dnia przyniósł ją do getta jakiś polski kolejarz, który znalazł ją tuż przy torach
kolejowych. Widocznie rodzice wyrzucili ją z pociągu wiozącego ich
na śmierć. Była w sierocińcu tylko kilka miesięcy, ale cały personel
ją ubóstwiał.

Chciałem ci pokazać, bo może to jest ważne,
żeby ktoś się kiedyś dowiedział o tej krwi, której
nie da się zmyć. Może po to jedynie pozostałem
przy życiu, aby o tym opowiedzieć. Przyrzeknij
mi, że jeśli uda ci się przeżyć, opowiesz o tym.
Przyrzekasz?

Pokiwałem potakująco głową, bo byłem
zbyt wzruszony, aby odpowiedzieć, ale już wtedy nie byłem pewien, czy starczy mi sił, aby to zrobić. ...Miałem dopiero dwanaście lat i chciałem żyć... W wyobraźni widziałem, jak mordowano te dzieci. Słyszałem ich płacz, krzyki, jęki. Widziałem ich
przerażenie. Patrzyły
na mnie ich nieme,
nierozumiejące oczy,
które w ostatnim
spojrzeniu swego
życia pytały: DLACZEGO?
DLACZEGO?...
Henryk Hochman
z grupą Żydów wywieziony został do
Baczkowa koło Bochni i tam zastrzelony
we wrześniu 1943
r. Wg innej relacji
zastrzelony został
w czerwcu 1943 r.
39. Henryk Hochman - relief -Kol Nidre
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10. TRAGEDIA RODZINY ACKERMANNÓW
Podziemny bunkier - ul. Kolejowa 7
W tym miejscu w lipcu 1942 r. Niemcy zastrzelili kilkanaście osób, w tym rodzinę Majera Ackermanna, bocheńskiego dorożkarza. 15 grudnia 1942 r. odkryto podziemny
bunkier pod stodołą, zastrzelono ukrywających się, a bunkier zniszczono granatami.

Pod koniec 1942 r. Niemcy z pomocą tresowanego psa,
odkryli podziemny schron – bunkier znajdujący się pod budynkiem gospodarczym na tej posesji. Ukrywało się w nim
kilkudziesięciu Żydów, których bezzwłocznie rozstrzelano.
Schron-bunkier zniszczono granatami. Stojąca nad nim stodo-

40. Dom Ackermannów przy ul. Kolejowej (pierwszy od lewej)

41. Dom Ackermannów z widocznym oknem strychowym współcześnie

W budynku przy ul. Kolejowej nr 7 mieszkał bocheński dorożkarz
Majer Ackermann, wraz z rodziną i krewnymi, którzy przybyli tutaj
z getta krakowskiego. W lipcu 1942 r. na podstawie bezpodstawnego
oskarżenia, jakoby z domu należącego do rodziny Ackermanów padł
strzał z broni palnej – policja niemiecka wywlekła z domu mieszkańców na podwórko i rozstrzelała na miejscu kilkanaście osób – rozpoznano ofiary: Majer Ackermann ur. w 1900 r. Emilia Ackermann, ur.
1906 r., Chaim Finder, ur. 1891 r. Wiadomo też, że w tym dniu zginęli
trzej synowie Ackermanów. W tym budynku mieszkała Róża Finder,
z którą przyjaźniła się sąsiadka Barbara Długosiewicz Prus-Bugayska,
wspominającą po latach:

ła spłonęła. Na terenie posesji przy ul. Kolejowej 7 zginęło
kilkadziesiąt osób.33 W bunkrach ukrywali się Żydzi głównie
przed akcjami eksterminacyjnymi. Podobny bunkier, wysadzony przez Niemców w powietrze znajdował się – wg relacji
pana Antoniego Gajewskiego - przy ul. Niecałej pod stodoła
pani Aniołowej, a inny, odkryty w 1943 r. – pod stodołą państwa Płachcińskich w rejonie ul. Pod Lipką.

W czasie lat zmieniły się zabawy i towarzysze. Były to najczęściej dzieci lub
wnuki sąsiadów, którzy tak jak ja przyjechali na czas wakacji. Stałą towarzyszką
była sąsiadka Róża Finder . Róża podzieliła los innych Żydów. Prawdopodobnie
zabrana w czasie jednej z ostatnich akcji w getcie został zagazowana i spalona w piecu krematoryjnym w obozie w Bełżcu. Słyszałam też inną wersję, że
ukrywała się w Krakowie w altanie ogrodowej naszej wspólnej znajomej Hani
Uryżanki. Przestrzegana, aby nie wychodziła do miasta, nie usłuchała i w czasie
jednej z takich wypraw zastrzelił ją Niemiec na ulicy.

42. Dom przy ul. Kolejowej 5 (z prawej wozownia z wejściem do schronu)

43-46. Barbara Długosiewicz wśród sąsiadów: z prawej młody Ackermann, na pozostałych zdjęciach Anna Uryżanka z Różą Finder
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11. ULICA PIOTRA GALASA
1 stycznia 1943 r. Niemcy zamienili getto w obóz pracy
przymusowej (Zwangsarbeitslager). Powstało getto „A”.
Pozostałą północną część (getto „B”) przeznaczyli dla niezdolnych do pracy. Granica biegła wzdłuż obecnej ul. Galasa. Oba getta zlikwidowano 4 września 1943 r.
W wyniku akcji eksterminacyjnych 25 sierpnia 1942 r.
i 10 listopada 1942 r. obszar getta został zmniejszony.
W północnej części getta zachodnia granica została przesunięta z ul. Kolejowej na ul. św. Leonarda. Od 1 stycznia
1943 r. północna, zmniejszona, część getta nazwana została
gettem „B”. Przemieszczono do niego osoby pochodzenia
żydowskiego, niezdolne do pracy. Południowa część (getto
„A”) przekształcona została w Obóz Pracy Przymusowej
(Judisches Zwangsarbeitslager). Granica pomiędzy gettami
przebiegała obecną ulicą Piotra Galasa. Obie części getta
„A” i „B” zlikwidowano na początku września 1943 r.

47. Policjanci żydowscy (OD-mani) przechodzący obecną ul. Galasa

12. DAWNE KOSZARY - ul. św. Leonarda
Po przeciwnej stronie ulicy, 25 sierpnia 1942 r., na dziedzińcu koszar Niemcy zgromadzili około 3000 Żydów i wywieźli do obozu zagłady w Bełżcu.

o godzinie 7.00 na dziedzińcu koszar wojskowych (pomiędzy
ul. księcia Józefa Poniatowskiego, Wołową - obecnie Wojska
Polskiego i św. Leonarda). Do transportu wyznaczono Żydów,
którzy nie posiadali zarejestrowanych zaświadczeń pracy. Mogli
ze sobą zabrać bagaż nie cięższy niż 10 kg i żywność na 4-5 dni.
Maria Odyniec w książce Dzieci zawieszenia broni pisze35:
24 sierpnia, wychodząc z pracy ujrzałam plakaty obwieszczające
”przesiedlenie” Żydów w dniu następnym. Głosiły, że za ukrycie kogoś z nich, cały polski dom będzie ukarany śmiercią. Okna polskich
mieszkań mają być zamknięte, podobnie bramy…należy ograniczyć
chodzenie po mieście. Wszystkie przepustki na teren getta tracą moc.

Aleksander Gutfreund wspomina:

Na wezwanie Niemców, ogłoszone afiszami, mieszkańcy
getta w liczbie ok.2000-300034 zgłosili się 25 sierpnia 1942 r.

Wszyscy próbowali znaleźć pracę, gdziekolwiek, żeby tylko dostać
papier z pieczęcią. Jeszcze nie wiedzieliśmy, gdzie mamy jechać, ani,
że Bełżec to obóz śmierci. Maja siostra nie dostała pieczątki, więc
gotowała się do wyjazdu. Pamiętam jak dziś: stoimy przed domem,
a gestapowiec Schömburg przyszedł z moim wujkiem, który był w Judenrat. Wujek wskazał na moją siostrę i to wystarczyło, by dostała

49. Żydzi na placu apelowym byłych koszar 5 Dywizjonu Taborów w Bochni

50. Ostatnia droga przez wiadukt na bocznicę kolejową - 25 VIII 1942 r.

48. Żołnierze Wehrmahtu w byłych koszarach 5 Dywizjonu Taborów w Bochni
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pieczątkę. A wujkowi stanowisko nie pomogło. Też został wysłany do Bełżca
z trzyletnim synem i żoną.

Jacek Paczyński przypomina relacje swojego ojca Mariana:
Ojciec mówił, że w tym dniu obserwował z ukrycia kolumny Żydów
prowadzone na bocznicę kolejową ul. Poniatowskiego a następnie po
drewnianych schodkach na wiadukt. Przy wchodzeniu na schody jedna
z Żydówek uczepiła sie balustrady i nie chciała dalej iść. Wówczas Niemiec
nie namyślając się przebił ją bagnetem nasadzonym na karabin. Gdy upadała przerzucił ją posługując sie tym karabinem przez balustradę, a następnie dobił strzałem karabinowym. Przez 3 dni jej zwłoki leżały w tym
samym miejscu.
51. Bocznica kolejowa w Bochni, z której odprawiano pociągi do obozów zagłady.

W kolumnach przeprowadzeni zostali wszyscy ulicą księcia Józefa Poniatowskiego, a następnie wiaduktem do stojących na bocznicy dworca kolejowego w Bochni, wagonów. Tam ich załadowano
i wywieziono o godzinie 14.00 do obozu zagłady w Bełżcu. Była to
pierwsza akcja eksterminacyjna na terenie getta w Bochni – Akcja
I. Antoni Gajewski z Krakowa mówi:
Stałem wtedy koło restauracji Rychtera przed wiaduktem kolejowym
i widziałem jak szły te kolumny ulicą księcia Józefa Poniatowskiego, a następnie przez wiadukt.

Jan Michajlak wspominał:
Wagony towarowe, do których wsiadali Żydzi, wysypane były wapnem, a po wejściu i zamknięciu wagonów, osoby do nich załadowane zaczęły się dusić.

Być może część transportu załadowano do wagonów stojących
na bocznicy kolejowej koszar. Po tych, którzy z powodu wieku lub
choroby nie mogli się zgłosić do koszar podjechały samochody. Po
załadowaniu ok. 500 osób (kobiety, starcy, dzieci) wywieziono ich
do Baczkowa, tam rozstrzelano i pochowano w przygotowanych
wcześniej dołach. Zlikwidowano także pacjentów i personel szpitala żydowskiego przy ul. św. Leonarda 236.

13. CMENTARZ ŻYDOWSKI NA KRZĘCZKOWIE
ul. Krzęczków 5

Prof. dr hab. Krzysztof Kwaśniewski był wówczas uczniem
Szkoły Handlowej w Bochni. W artykule Moje bocheńskie wspominki w 2012 r., w „Wiadomościach Bocheńskich” wspominał37:
A potem, zupełnie nagle (w sierpniu 1942 r.) była „akcja”. Getto obstawione wartownikami, a w getcie nawet nie krzyczano, tylko czasem
słychać było strzały (ponoć po tej „akcji” niemieccy oficerowie zażądali od
przewodniczącego gminy żydowskiej 10000 zł. za „zwrot kosztów zużytych
nabojów”). Wielu znajomych, wśród nich i ona – moja nauczycielka angielskiego, miła osoba Lotta Frenkel - nagle po prostu zniknęło. Ludzie bali się
nawet zbytnio dopytywać się o ich los. To prawda, że myślało się głównie
o tym, że „to jeszcze nie my”. I nie sądzę, by myślenie to nie było podobne
i tam, w getcie, u mieszkańców tych domów, których jeszcze nie „opróżniono”. Kto tego sam nie doświadczył, ten nie wie nic o tych sprawach.

W tym samym artykule Krzysztof Kwaśniewski przypomniał
także o niezwykłej scenie śmierci:
Dostojny starzec, który w przeczuciu nadciągającej śmierci ubrał
się w cały rytualny żydowski strój modlitewny i po przybyciu Niemców nie chciał się ruszyć z miejsca tak, że został zastrzelony pod
swoim domem. Dostojeństwo tej śmierci przypominało rzymskich
senatorów w uroczystych togach, oczekujących ongiś galijskich najeźdźców na Forum Romanum.

Na cmentarz żydowski wożono zwłoki Żydów, zastrzelonych na terenie getta lub schwytanych poza gettem. Rozstrzeliwano także na cmentarzu. Łącznie Niemcy rozstrzelali i po-

W okresie II wojny światowej na tym cmentarzu chowano Żydów zastrzelonych w getcie i poza nim. Mordowano także na cmentarzu. Cmentarz był bezczeszczony
i dewastowany38.
Cmentarz żydowski na Krzęczkowie powstał w 1872 r.
Leon Gawąd, opiekujący się tym cmentarzem po wojnie przez
ponad 60 lat, wspomina:
Był ogrodzony kamiennym murem, wysokim na dwa metry. To
był elegancki cmentarz. Za czasów okupacji całe to ogrodzenie zburzyli Niemcy. I dom pochówków i dom grabarza Chaima Eisnera.
Wszystko zniszczyli, zburzyli. Dom stał przy bramie przed cmentarzem. Grób rabina Halberstama to był ohel. Ohelami opiekowała się
organizacja chasydów z Brooklynu w Nowym Jorku, a w Bochni Żyd
Reichberg, który umarł w 2011 r.

52. Egzekucja na cmentarzu żydowskim, na Krzęczkowie
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chowali tu zwłoki 300 Żydów. 24 sierpnia 1942 r. pochowano tu rabina Mojżesza Wolfa „sędziego i duchowego przewodnika kongregacji
w Wiśniczu”. Cmentarz był systematycznie niszczony i bezczeszczony. Macewy tłuczono i utwardzano nimi drogi w Bochni, głównie
ul. Oracką. Już w czasie akcji 25 sierpnia 1942 r. zamordowano tam
lub pochowano nieokreśloną liczbę osób39.11 listopada zastrzelono na
tym cmentarzu i pochowano 21 Żydów przywiezionych z więzienia
w Wiśniczu do budynku sądu w Bochni40. Leon Gawąd wspomina:

Wśród mordowanych na cmentarzu żydowskim były także dzieci.
W Bochni było dwóch takich żandarmów. Jeden nazywał się Bogusz,
a drugi Bek. Bogusz jechał raz sam w bryczce z końmi. Myślę sobie „Co
za pieron, gdzie on jedzie?”. Skręcił na cmentarz. Wyciągnął z kozła,
w którym chowają jedzenie dla konia, małą dziewczynkę. Miała może
dziesięć, dwanaście lat. Wyciągnął ją za kołnierz i strzelił. Wystrzelali
mnóstwo Żydów. Gdzie złapali, to strzelali. Prowadzili tam, gdzie bliżej
i tam ich zabijali.

14. DZIEDZINIEC SĄDU REJONOWEGO
ul. Kościuszki 4

z aresztu sądowego 29 aresztantów, przybywających tam od
lipca i sierpnia 1939 r., wyprowadzili ich z budynku sądowego
przez ulice Bochni, uzupełnili przypadkowo wyciągniętymi
z domów mieszkańcami Bochni i w liczbie ok.50 osób rozstrzelali na wzgórzu Uzbornia. Była to pierwsza publiczna egzekucja Polaków i dwóch Żydów w Generalnej Guberni.

10 listopada 1942 r. o godzinie 18.00 funkcjonariusze
Gestapo przywieźli z więzienia w Wiśniczu do aresztu sądowego grupę 146 Żydów, aby uzupełnić wymagany kontyngent 1000 osób, wysłanych do obozu zagłady. Trzej
chorzy więźniowie zostali zastrzeleni na dziedzińcu Sądu
przez niemieckiego żandarma. 11 listopada 1942 r. Niemcy
wyprowadzili 21 osób z tej grupy na cmentarz żydowski
na Krzęczkowie i tam zastrzelili. Prawdopodobnie były to
osoby nie nadające się do transportu ze względu na stan
zdrowia. Pozostałych wywieziono w nieznanym kierunku41.
Gmach Sądu wzniesiono w latach 1837-47, w stylu późnego klasycyzmu na miejscu wyburzonego klasztoru dominikanów. Posiada obszerny dziedziniec. 18 grudnia 1939 r.
w odwecie na zastrzelenie dwóch żandarmów w czasie napadu
na mieszkanie adwokata Kronika przez dwóch mieszkańców
Bochni (błędnie uznawanych niekiedy za działaczy nieistniejącej w Bochni organizacji Orzeł Biały) Niemcy wyciągnęli

53. Budynek sądu grodzkiego w Bochni - lata 30-te

15. CMENTARZ KOMUNALNY W BOCHNI
ul. Oracka
W latach 1942 - 45 policja niemiecka zastrzeliła tu 500 –
600 osób pochodzenia żydowskiego i narodowości polskiej.

Rozstrzelano tam, młodzież i inteligencję pod zarzutem zajmowania sie działalnoscia polityczną. Nazwisk ofiar nie udało sie
ustalić. (Rejestr miejsc i faktów zbrodni hitlerowskich w latach
1939 - 1945 Województwo Tarnowskie Warszawa 1984 s. 24).

Egzekucje rozpoczęły się z początkiem 1940 r. Ofiarami byli ludzie z miasta i powiatu bocheńskiego oraz
pasażerowie pociągów, zabierani przez funkcjonariuszy
niemieckich w czasie kontroli. W czasie likwidacji getta przyprowadzono tutaj ok. 50 Żydów i Żydówek i zastrzelono. Zwłoki pochowano w pięciu zbiorowych mogiłach. W tym miejscu znajduje się pomnik poświęcony
zamordowanym. Antoni Gajewski wspomina:
Żandarmi bocheńscy Bogusch, Beck, Franck i inni grasowali po Bochni i zabijali na miejscu schwytanych Polaków,
Żydów, którzy wydostali się z getta i osoby pochodzenia
romskiego. Mieli własną dorożkę, którą powoził furman Gutowski. Ładowali do niej zwłoki i zawozili na cmentarz przy
ul. Orackiej i kazali grabarzowi chować w miejscu, w którym
dzisiaj stoi pomnik.

Żandarmi niemieccy rozstrzelali także ok. 100
osób na cmentarzu św. Rozalii42.

54. Mogiła zbiorowa ofiar z lat 1939-1945 na cmentarzu komunalnym w Bochni
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MORDERCY BOCHEŃSKICH ŻYDÓW
Centrala hitlerowskiej policji politycznej w okręgu (dystrykcie) krakowskim, czyli Urząd Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Dystrykcie Krakowskim (Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des
SD im Distrikt Krakau (KdS albo Sipo u. SD) mieściła się
przy ul. Pomorskiej 2 w Krakowie. Jednym z jej członów
była Tajna Policja Państwowa (Geheime Staatspolizei – nazywana w skrócie gestapo), drugim - Policja Kryminalna
(Kriminalpolizei – nazywana w skrócie Kripo), a trzecim
Referat IV B złożony z sześciu mniejszych Podreferatów
o ogromnej różnorodności tematycznej. Podreferat, zajmujący się tematyką żydowską nazywano Podreferatem IV B-1.
W skali dystryktu krakowskiego odegrał on krwawą rolę
w realizacji największej zbrodni przeciw ludzkości – zagładzie narodu żydowskiego.43
Jeszcze przed utworzeniem zamkniętych dzielnic mieszkaniowych dla Żydów (gett) w dystrykcie krakowskim
Podreferat żydowski przy ul. Pomorskiej zobowiązany został
do przygotowania wykazów Żydów, z podaniem adresów,
wieku, płci, zawodu i innych danych pozwalających na zidentyfikowanie każdej osoby. Podreferat ten w gettach zorganizował także policję żydowską czyli służbę porządkową
zwaną Ordnungsdienst.
W gmachu przy ul. Pomorskiej 2 zajmował on pokoje
304 i 305. Stąd wychodziły wszystkie rozkazy, dotyczące
Żydów w dystrykcie krakowskim. Pierwszym jego szefem
był SS-Oberscharführer Siebert, który niedługo przeszedł do
Podreferatu klasztornego. Następcą został SS Unterscharführer Oskar Brand, który mimo że brał od Żydów łapówki,
później ich mordował. W lecie 1941 r. awansowany został na
stanowisko zastępcy szefa gestapo w Stanisławowie. Kolejnym, trzecim szefem Podreferatu żydowskiego został w 1941
r. SS-Haupsturmführer Wilhelm Kunde, który wcześniej
pełnił w nim stanowisko Kriminalsekretar. To on zarządzał
i przeprowadzał akcje eksterminacyjne w gettach dystryktu
krakowskiego, a więc także w bocheńskim getcie. Miał na
sumieniu zawrotną liczbę ofiar. Był m.in. likwidatorem gett

Proces i egzekucja Wilhelma Haase.
Po wojnie, w wyniku ekstradycji, przywieziony został
do Polski Willi (Wilhelm) Haase, były szef sztabu dowódcy
SS i Policji Dystryktu Krakowskiego, odpowiedzialny m.in.
za zbrodnie popełniane w czasie likwidacji getta w Bochni.
26 października 1950 roku o godz. 19.50 dostarczono go do
więzienia w Zielonej Górze. Postanowieniem z 16 listopada
1950 r BP I Rep. 1896/50 roku wiceprokurator Generalnej
Prokuratury R.P. wszczął śledztwo. Od 4 stycznia 1951 roku
do pierwszych dni marca był przesłuchiwany w warszawskim
więzieniu na Mokotowie, a od 9 marca 1951 roku był już
w więzienu przy ul. Montelupich w Krakowie. Z akt procesu wynika, że urodził się 17 maja 1906 roku w Berlinie jako
syn Wilhelma i Marii zd. Tokarskiej, pochodził ze środowiska drobnomieszczańskiego, posiadał wykształcenie wyższe
techniczne, był żonaty i był ojcem czworga dzieci w wieku
10 do 15 lat. Oskarżony był o zbrodnie wyniszczania ludności

55. Wilhelm Kunde

57. Robert Bogusch

56. Oskar Schömburg

w Krakowie, Tarnowie i Bochni44. W czasie likwidacji getta
krakowskiego 13 i 14 marca 1943 r. zabito na miejscu kilkaset osób. Pozostałych wywieziono do KL Auschwitz. Tam
z rampy starców i dzieci pognano od razu do komór gazowych. Gdy getto opustoszało, wkroczyły tam oddziały policji w celu oczyszczenia getta, wyłapania ukrywających się.
Trwało to kilka tygodni. Kunde przeniósł się do opustoszonego getta. Miał na usługi odemanów, którzy musieli go żywić i dostarczać alkohol. Osobiście przesłuchiwał schwytanych Żydów. Uczestniczył w grabieniu mienia żydowskiego
i zgromadził ogromny prywatny majątek. Udawał opiekuna
odemanów. Dostarczył im amerykańskie papiery i cały czas
łudził nadzieją wywiezienia ich za granicę. W niedługim czasie kazał wywieźć ich do obozu płaszowskiego, tam rozstrzelać, a zwłoki spalić.
Kolejny szefem Podreferatu żydowskiego był SS-Oberscharfuhrer Hermann Heinrich. Kunde, Heinrich i Müller
przeprowadzali likwidację getta bocheńskiego pod osobistym
nadzorem szefa sztabu SS i Policji Dystryktu Krakowskiego.
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żydowskiej i osobisty udział w dokonywaniu zabójstw tych
osób, prowadzeniu akcji wysiedleniowej tych Żydów z getta krakowiskiego i bocheńskiego. Prokurator postawił mu
m.in. zarzut całkowitego wyniszczenia ludności żydowskiej
zgrupowanej 1 września 1943 roku w getcie w Bochni, odesłania około 2500 osób do obozów śmierci w Oświęcimiu
względnie Bełżcu, gdzie straciły życie. Około 500 osób, na
jego rozkaz, na placu apelowym rozstrzelano, a ciała ich
zzrzucono na stos i spalono. Resztę zaś, około 2500 osób
przewieziono do obozu karnego w Szebniach koło Jasła.
W toku przewodu sądowego, przesłuchania świadków
i przeprowadzeniu innych dowodów zarzuty postawione
oskarżonemu uległy zmianie.
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z 29
czerwca 1951 roku sygn. Akt K. 170/51 Wilhelm Haase
skazany zosttał na karę śmierci i utratę praw publicznych
i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia, za to, że dnia 1 września 1943 roku
w Bochni kierując likwidacją w celu wyniszczenia ludności
żydowskiej getta bocheńskiego polecił na miejscu rozstrzelać na placu apelowym ok. 1000 osób a ciała ich rzucone
na stos polecił spalić.
Karę śmierci otrzymał także za zbrodnie popełnione w czasie ostatecznej likwidacji getta krakowskiego w dniach od 1315 marca 1943 roku i obozu żydowskiego w Szebniach w początkach listopada 1943 roku. Na zasadzie art. 33 i 34 kodeksu
karnego otrzymał jako karę łączną, karę śmierci i utratę praw
publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz
przepadek mienia. Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 6 marca 1952 roku Sygn. Akt II K 886/51 utrzymał wyrok śmierci
m.in. za zbrodnie popełnione w getcie w Bochni. Odstąpiono od ukarania go za zorganizowanie wywiezienia Żydów do
obozów zagłady. Natomiast postępowanie dowodowe wykazało, że 1 września 1943 roku na placu apelowym w Bochni
życie straciło - z jego rozkazu - nie 500 lecz ok. 1000 osób.
W świetle tego dokumentu informacje o 100 zastrzelonych na
tym placu znajdujące się w zbiorach bocheńskich są niedokładne. Akta procesu Wilhelma Haase dostarczają wiele ciekawych informacji o tym człowieku, któryw stopniu majora SS,
tytułujacy się przedrostkiem "von Haase", będąc na wysokim
stanowisku szefa sztabu dowódcy SS i Policji Dystryktu Krakowskiego (podlegał mu m.in. Amon Göth) osobiście zabijał
strzelając w marcu 1943 roku na Placu Zgody w Krakowie
do tłumu ludzi tam zgromadzonych. W sposób sadystyczny
zabijał dzieci żydowskie w wieku niemowlęcym. W czasie
wizytacji i kontroli w obozach w Płaszowie, Szebniach i dzielnicach żydowskich w poszczególnych miastach dystryktu krakowskiego wydawał rozkazy strzelania do całych grup Żydów.
W sposób sadystyczny dręczył więźniów obozowych i mieszkańców gett, a wykorzystując krytyczne położenie więźniarek doprowadzał je do poddawania się czynom nierządnym.
Wymuszał od Żydów różne cenne przedmioty i przywłaszczył
sobie wieksze ilości biżuterii.
Przezydent R.P. nie skorzystał z prawa łaski i 23 maja 1952
roku o godz. 6.15 Wilhelm Haase doprowadzony został pod
szubienicę na terenie tego więzienia. Wyrok wykonano przez
powieszenie w obecności prokuratora, naczelnika więzienia,
protokolanta, lekarza więziennego i duchownego. O 6.35 lekarz więzienny stwierdził, że wyrok został wykonany i obecni
podpisali protokół z egzekucji.
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Wilhelm Kunde, Hermann Heinrich i Franz Josef Miller
przed Sądem Przysięgłych w Kilonii
Dziesięć lat później, na początku lat 60. XX wieku Kunde, Müller i Heinrich zostali aresztowani na terenie RFN i odpowiadali przed Sądem Przysięgłych w Kilonii za popełnione czyny. Wilhelm Kunde, ur. 14.08.1905 r. w Woltersdorf,
oskarżony był o to, że jako SS-Hauptscharführer i szef Podreferatu żydowskiego w Krakowie osobiście przeprowadził 11
wysiedleń Żydów z getta w Krakowie, Bochni i Wieliczce,
w wyniku których 37572 Żydów za jego wolą i wiedzą zostało
zamordowanych w KL Auschwitz i obozie zagłady w Bełżcu,
za jego zgodą, a nawet przy jego współudziele, rozstrzelano
część ofiar na miejscu w tych gettach. Franz Josef Müller,
ur. 30.07.1911 r., oskarżony był o to, że jako SS-Hauptscharführer i szef getta w Bochni trzykrotnie przeprowadził jego
likwidację, na skutek czego zginęło co najmniej 6236 mieszkańców tego getta. Hermann Hubert Heinrich, ur. 07.03.1914
r., stanął przed sądem pod zarzutem, że jako SS-Oberscharführer, a później SS-Hauptscharführer, referent do spraw żydowskich krakowskiego Sipo przyczynił się do unicestwienia
co najmniej 37250 Żydów z gett w Krakowie, Bochni i Wieliczce. Ponadto, na podstawie tego samego aktu oskarżenia
postawiono podsądnym zarzuty, że Kunde, Heinrich w latach
1942-1943 w Bochni, Krakowie i Wieliczce oraz Müller w latach 1942-1943 w Bochni i Krakowie-Płaszowie często wspólnie z innymi zabili podstępnie i w sposób okrutny wielką liczbę Żydów, w tym Kunde dopuścił się 153 samodzielnych czynów, Heinrich – 44, a Müller – 80. Oskarżeni zostali ponadto
za to, że jako kierujący referatem żydowskim w krakowskim
gestapo, z tytułu nadzoru, odpowiedzialni byli za aresztowania, wysiedlanie, działania policji żydowskiej, organizowanie
i wykorzystywanie donosicieli i przeprowadzane selekcje.
15 grudnia 1967 r. Sąd Przysięgłych w Kilonii przeprowadził wizję lokalną w Bochni w rejonie Solnej Góry w miejscu rozstrzelania 200 Żydów i Żydówek. Sąd przesłuchał 156
świadków, w tym Emila Frischa z Krakowa, który w czasie
okupacji od sierpnia 1940 r. mieszkał przy ul. Krzeczowskiej
w Bochni. Został on przez Niemców wcielony do straży porządkowej (Ordnungsdienst), składającej się z 45 ludzi.47
Zeznał on, że na wiosnę 1942 r. do bocheńskiego getta
przybyło dużo Żydów z Mielca, w którym odbywały się już
akcje eksterminacyjne. Na początku sierpnia 1942 r. a więc na
kilkanaście dni przed pierwszą akcją eksterminacyjną, Landkommissar w Bochni wezwał prezesa Judenratu Weissa i zażądał złożenia przez Żydów miliona złotych kontrybucji. Zapewnił Weissa, że Żydom w bocheńskim getcie nic nie grozi.
Zeznał następnie, że 22 sierpnia 1942 r. przez dzielnicę żydowską przejechały na cmentarz żydowski dwa wozy konne,
pełne trupów (16 osób). Byli to Żydzi zastrzeleni na ul. Proszowskiej, którzy nie zgłosili się do koszar przy dworcu kolejowym, skąd miał odejść transport do obozu [w Bełżcu-przyp.
aut.], lecz uciekli z getta. Tego dnia wieczorem ogłoszono
Żydom, że wszyscy, którzy nie otrzymali na dowodach osobistych pieczątek z Sicherheitsdienstu, mają pod groźbą kary
śmierci udać się do koszar przy dworcu kolejowym. 23 sierpnia patrole niemieckie przeszukiwały każde mieszkanie na terenie getta i kogo znaleziono bez pieczątki SD na dowodzie,
natychmiast rozstrzeliwano. W akcji tej brali udział żandarmi
niemieccy z Bochni: Bogusch, Liebmann i Beck. Opowiedział
sądowi okoliczności wywiezienia Żydów pociągiem do obozu
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zagłady w Bełżcu oraz chorych i starych samochodami do
Baczkowa i rozstrzelania ich tam. Podał, że w akcji w listopadzie 1942 r. obok Kundego i Heinricha aktywny był także
Bacher, a w szpitalu zastrzelono 13 pacjentów i pielęgniarkę.
Na ul. Kowalskiej Niemcy zastrzelili kilkunastu Żydów, wśród
nich żonę bocheńskiego lekarza dr Józefa Fraenkla i jej siostrę. Trupy służba porządkowa załadowała na wozy i wywiozła na cmentarz żydowski. Po akcji Kunde, Heinrich i Bacher
w towarzystwie komendanta policji kryminalnej Schömburga
przyszli do prezesa Judenratu Weissa i zażądali 20 000 zł. za
wystrzelone naboje.
Świadek ten zeznał także, że po Nowym Roku 1943 getto
w Bochni przekształcono w Zwangsarbeiterlager. Komendantem został Franz Josef Müller, pochodzący z Osnabrück,
a jego zastępcą Pospich. Obszernie opisał przebieg likwidacji
getta w jesieni 1943 r., palenie zwłok w rejonie Solnej Góry.
13 marca 1968 roku ogłoszony został wyrok. Na ławie
oskarżonych zasiadł już tylko Franz Josef Müller. Wilhelm
Kunde i Hermann Heinrich zostali wyłączeni ze sprawy. Kunde z powodu ciężkiej, nieuleczalnej choroby (rak żołądka i jelit), a Heinrich z powodu ciężkiego zawału serca. Niedługo
Kunde zmarł w więzieniu.
Sąd Przysięgłych w Kilonii uznał, że Müller winny jest
mordu w trzech przypadkach a usiłowania mordu w jednym
przypadku i skazał go na dożywotnie więzienie.
Nieznane są losy Wilhelma Schömburga i bocheńskich
żandarmów Roberta Boguscha, Liebmanna, Becka i szefa
Biura Pracy w Bochni Antona Berki, który miał także wielu Żydów na sumieniu. Krążyły pogłoski, że słynący z sadyzmu dwudziestokilkuletni Robert Bogusch zginął nad Odrą
w 1945 r. Jan Michajlak twierdził, że Bogusch po wojnie,
został aresztowany we Wrocławiu, gdzie pracował w tamtejszej Milicji Obywatelskiej i przywieziony do sądu w Bochni
w celu rozpoznania go, skąd zbiegł, a po wojnie zamieszkał
w Wiedniu.
Przypisy:
1
Istnieją dwie hipotezy, że na sól twardą natrafiono już
w 1248 r. lub w II połowie 1249 r.
2
Feliks Kiryk, Zygmunt Ruta. Bochnia. Dzieje miasta i regionu, Kraków 1980 r. s.125
3
tamże, s. 125.
4
tamże s. 130
5
Stanisław Fischer. Wygnanie Żydów z Bochni. Bochnia 1928
r. s. 34-38.
6
tamże s. 31, 40
7
tamże s. 44
8
Spis telefonów w Bochni – 1939, wg relacji prof. Olgi
Chylowej dr Leon Auber był bratankiem znanego francuskiego kompozytora Daniela Aubera (1786-1871) przedstawiciela
tzw. opery konwersacyjnej i twórcy wielkiej opery historycznej (50 oper, m.in. Niema z Portici, Fra Diavolo, Czarne domino). Przed jedną z akcji eksterminacyjnych dr Leon Auber wydostał się z getta, dotarł do domu prof. Olgi Chylowej, przekazał jej paczkę ampułek morfiny i zbiegł. Przeżył.
W 1946 r. pojawił się w Bochni. Zob. także Iwona Zawidzka
[w:] Adam Bartosz. Galicyjskim szlakiem Chasydów . Kraków-Budapeszt 2015 s.379
9
Handel i handele w przedwojennej Bochni [w:] Wiadomości Bocheńskie nr1/1996
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W Archiwum Narodowym w Krakowie Oddział Bochnia
znajduje się spis 119 stowarzyszeń działających w Bochni
(sygn.30/1/1484) wśród których wymienione są : Powiatowe Koło Żydowskich Inwalidów Wojennych, Wdów i Sierot
w Bochni, Stowarzyszenie Agudat Hanoar. Stowarzyszenie
Opieki nad Żydowską Młodzieżą „Haszomer Hacair, Stowarzenie Migrachi, Ezrat Mahim, Żydowski Fundusz Narodowy
Keren Kajemeth Leizrael, Brit Hochajat, Stowarzyszenie Gimnastyczno-Sportowe „Makkabi”, Stowarzyszenie „Tel Awiw”,
Stowarzyszenie Chewra Kadisza, Centralna Organizacja Żydów Ortodoksów w Polsce Agudas Izrael, Oddział w Bochni,
Czytelnia Żydowska "Hatchija", Stowarzyszenie Hitachduth,
Stowarzyszenie „Gemiloth Chaudim, Stowarzyszenie Tomchaj Oraze, Związek Dla Wsparcia Ubogich żydów Tomche
Anijim, Towarzystwo Bóżnica Halberstama, Stowarzyszenie
Berth Hmidrase im. Rabina Izaaka ze Szczucina, Towarzystwo
Modlitwy i Dobroczynności „Haduszin”, Stowarzyszenie im.
Rabina Halberstama z Bobowej, Stowarzyszenie „Bnei Sion”,
Dom Modlitwy im. Rabina Rokacha z Bełżca, Stowarzyszenie
Talmud Thora, Stowarzyszenie Opieki nad Żydowską Organizacją Młodzieżową „Gordonia”, „Haszomer Hadati” czyli
religijny Skaut, Stowarzyszenie „Mochsike Hadas”, Związek
Sjonistów, Rewizjonistów „Tel-chaj” Oddział Stowarzyszenia
Młodzieży Żydowskiej im. Trumepoldora w Polsce. Ponadto
zob. Joanna Potasz. Z dziejów bocheńskich stowarzyszeń [w:]
Wiadomości Bocheńskie nr 2/1998 s.6
11
Feliks Kiryk, Zygmunt Ruta. Bochnia. Dzieje miasta i regionu, Kraków 1980 r. s. 428-429.
12
Stanisław Fischer podaje, że już w lutym przybyła do
Bochni komisja, w celu urządzenia getta, które powstało 13
marca 1941 r. J. Chrobaczyński i J. Gołębiowski w rozdziale Polityka okupanta wobec ludności [w:] Bochnia. Dzieje
miasta i regionu, red. F. Kiryk, Z. Ruta, Kraków 1980 r. s.438
podają datę 15 marca 1941 r. Iwona Zawidzka uważa, że przesiedlanie ludności rozpoczęło się 2 kwietnia 1941 r., a zakończyło trzy dni później, tj.5 kwietnia 1941 r. o godz.18.00.
13
Elżbieta Rączy. Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim
w latach 1939-1945. Rzeszów 2014 r., s.286. tabela nr 7. We
wcześniejszych opracowaniach pojawia się liczba 15 000 Żydów, którzy w latach 1941-1943 przewinęli się przez getto.
14
„Gazeta Żydowska”, nr 20 z 1 kwietnia 1941 r. podaje pełny tekst obwieszczenia Vettermanna.
15
W marcu 1941 r. z Krzeszowic przybyło 500 Żydów, na
wiosnę 1942 r. Byli to Żydzi z Mielca, a na kilka dni przed
pierwszą akcją eksterminacyjną w sierpniu 1942 r. przywieziono Żydów z Uścia Solnego, Bogucic, Zabierzowa, Rzezawy,
Targowiska, Nowego Wiśnicza, Lipnicy Murowanej, Trzciany
i Łapanowa.10 listopada 1942 r. wydane zostało obwieszczenie dla ludności pow. Krakau-Land informujące o utworzeniu [dalszym istnieniu-przyp. Autora] wyłącznie w mieście
Bochni żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej, a oprócz niej
podobnych dzielnic tylko w Przemyślu, Rzeszowie, Tarnowie
i Krakowie i zakazie przebywania Żydom, od 1 grudnia 1942
r. poza tymi dzielnicami pod karą śmierci.
16
Używane często w literaturze określenie (akcje wysiedleniowe) jest nieadekwatne do bezwzględnych metod działań
okupanta hitlerowskiego, które połączone były z niespotykanym terrorem, sadyzmem oprawców zabijaniem z zimną
krwią ofiar na miejscu zbrodni. Celem akcji była eksterminacja bezpośrednia narodu żydowskiego czyli ludobójstwo. De10
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finicję ludobójstwa sformułował polski prawnik Rafał Lemkin (1900-1959 w 1944 r. na emigracji w USA w książce Axis
Rule in Occupied Europe (Rządy Osi w Okupowanej Europie) jako zbrodnię przeciw ludzkości polegającą na celowym
wyniszczaniu całości lub części narodów, grup etnicznych,
religijnych, rasowych. Opracował on projekt konwencji ONZ
w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa,
przyjętej 9 grudnia 1948 r.
17
Obóz zagłady w Bełżcu powstał w listopadzie 1941 r. Wybudowano komory gazowe, baraki rozbieralni i magazyny.
Przywożone ofiary wypędzano z wagonów i kierowano rzekomo do dezynfekcji, a więc do baraków rozbieralni (kobietom
obcinano włosy), a dalej szły tzw. Śluzą do komór gazowych
w niesamowitym tempie, aby ofiary nie zorientowały się, że
pędzone są na śmierć. Uśmiercanie w komorach gazowych
trwało 20 minut. Potem grupy więźniów z Sonderkommando
wyciągały zwłoki, w których poszukiwano kosztowności, wyrywano złote zęby, a zwłoki składano w masowych grobach.
Obóz w Bełżcu został zlikwidowany w czerwcu 1943 r. – zob.
www.sztetl.org.pl.
18
Ernestyna Podhorizer-Sandel, wieloletni kustosz Muzeum
Żydowskiego Instytutu Historycznego, w książce O zagładzie
Żydów w dystrykcie krakowskim [w:] Biuletyn Żydowskiego
Instytutu Historycznego 1959, nr 30 podaje liczbę 2000 wysiedlonych. Podobnie Iwona Zawidzka 55 rocznica likwidacji
getta „Kronika Bocheńska” 1998 r. nr 10, s. 33. Robert Kuwałek Obóz zagłady w Bełżcu, Lublin 2010 s. 243 podaje liczbę
2600 osób. Ankieta Inspektoratu Szkód Wojennych APKr,
Oddział III, UWK,sygn. UWII 383 wskazuje liczbę 4000 wywiezionych. Podobnie J. Chrobaczyński i J. Gołębiowski. Polityka okupanta wobec ludności [w:] Bochnia. Dzieje miasta
i regionu, red. F. Kiryk, Z. Ruta, Kraków 1980 r., s. 439, podaje liczbę 4000 osób wysłanych do obozu w Bełżcu.
19
Elżbieta Rączy. Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim
w latach 1939-1945. Rzeszów 2014 r. s.286.
20
ibidem s.286.
21
zob. tablica nr 14. Relacja sędziego Stefana Zapały
22
J. Chrobaczyński i J. Gołębiowski. Polityka okupanta wobec
ludności - op. cit. S.F. Kiryk, Z. Ruta. Bochnia. Dzieje s.439.
23
Danuta Czech w książce Kalendarz wydarzeń w KL
Auschwitz, Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince 1992 r. s.
509 podaje, że (cytuję:), 2 września 1942 r. przywieziono
transportem RSHA z getta-obozu pracy w Bochni ok.3000
Żydów – mężczyzn, kobiet i dzieci. Po selekcji skierowano do obozu jako więźniów 788 mężczyzn, oznaczając ich
numerami 144491-145278 oraz 42 kobiety, oznaczając je
numerami 57855-57896. Pozostałe około 2170 osób zabito
w komorze gazowej. Elżbieta Rączy w książce Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945, Rzeszów
2014 w przypisie nr 116 na str. 286 cytując Danutę Czech
podaje błędne liczby 259 mężczyzn i 247 kobiet, których
Danuta Czech nie wymienia. Liczbę transportu 3000 Żydów
podaje także Franciszek Piper w Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz s. 108.
24
Bernard Birkenfeld (1897-1943) polski architekt pochodzenia
żydowskiego. Zaprojektował kilka znanych kamienic w Krakowie.
25
Stanisław Fischer. Wygnanie Żydów z Bochni. Bochnia
1928 s.6
26
Iwona Zawidzka, W 50 rocznicę zagłady getta bocheńskiego [w:] „Rocznik Bocheński”, t. I, Bochnia 1993 r., s. 196.

23

„Hechaluc Halochem” - tygodnik Bojowej Organizacji Żydowskiej Młodzieży Chalucowej w Kopalinach pod Bochnią ,
nr 33 10.IX.1943 – 10 Elul 5703 piątek – zbiory Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.
28
Rozmowa Moniki Węgrzyn-Przybyło i Krzysztofa Bielawskiego z Leonem Gawądem, opiekunem cmentarza żydowskiego w Bochni. www.sztetl.org.pl
29
Zob. przypis nr 26 J. Chrobaczyński, J. Gołębiowski, Polityka okupanta wobec ludności [w:] Bochnia. Dzieje miasta
i regionu, s.439.
30
Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego. Relacje.
Zeznania ocalałych Żydów, sygn. 301/3400, www.sztetl.org.pl
zob. Virtual Sztetl, www.sztetl.org.pl/en/article/bochnia.
31
Joanna Potasz, Czy Bochnia docenia sztukę współczesną?
[w:] „Wiadomości Bocheńskie” nr1/2015 r., s. 40.
32
Henryk Herszel Hochman (1879 lub 1881-1943), polski
rzeźbiarz. Edukację artystyczną rozpoczynał u Pawła Rosena
w Warszawie, kontynuował u Floriana Cynka i Konstantego
Laszczki w ASP w Krakowie, potem u Auguste Rodina we
Francji. Wykonywał rzeźby w marmurze alabastrze, tworzył
majoliki, terakoty, ceramiki, rzeźby w brązie, fajansie i metaloplastyce, głównie portrety i popiersia, m.in. portret Juliana
Fałata i jego żony Zofii, Adama Mickiewicza. Specjalizował
się w rzeźbach antropomorficznych, rzeźbił głównie popiersia i głowy. Tworzył wykorzystując brąz i marmur. Zajmował
się tematyką mitologiczną (Głowa Flory - fajans – po 1917
r., historyczną (tablica pamiątkowa z 1907 r. Kazimierz Wielki przyjmujący Żydów do Polski umieszczona na ratuszu na
Placu Wolnica w Krakowie, zniszczona została przez Niemców, od 1996 r. jej kopia znajduję się tam obecnie). Inne prace
o tematyce żydowskiej, to zwłaszcza relief Kol Nidre 1909 i
Żyd wieczny tułacz. Uczestniczył w wystawach w Zachęcie,
we Lwowie, Krakowie, Poznaniu. Katowicach, Monachium,
Wiedniu, Budapeszcie, Wenecji, we Francji. Był członkiem
Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” i Stowarzyszenia
„Rzeźba. Większość jego dział uległa zniszczeniu i rozproszeniu. Zob. Słownik Artystów Polskich i Obcych w Polsce
działających t.III Ossolineum- Wrocław 1979 s. 83-84), Polski Słownik Judaistyczny Magdalena Tarnawska. Żydowski
Instytut Historyczny [w:] www.jhi.pl. Natasza Styrna Zrzeszenie Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy Kraków
1931-1939).Warszawa 2009 s. 259-260, Henryk Schönker.
Dotknięcie anioła, Warszawa 2006 r. str. 193-194.
33
Akta o uznanie za zmarłego Majera Ackermana Zg
234/46. Narodowe Archiwum w Krakowie. Po drugiej akcji eksterminacyjnej przesunięto zachodnią granicę getta
z ul. Kolejowej na ul. św. Leonarda. Nieruchomość graniczącą z domem Ackermannów zwrócono Józefie Białkowskiej. Po przekazaniu jej właścicielce okazało się, że na tej
realności są zrobione przez Żydów schrony. Sąd Grodzki
w Bochni w protokole z wizji lokalnej z dnia 2 czerwca
1943 r. w sprawie Co 3/43 przeprowadzonej na realności
Józefy Białkowskiej przy ulicy Kolejowej stwierdza w pkt
9 : w wozowni brak powały i sporządzony bunkier, sięgający do drugiej sąsiedniej realności [Ackermannów – przyp.
aut.]. We wniosku o zabezpieczenie dowodu w tej samej
sprawie Józefa Białkowska pisze: Omal nie w każdej ubikacji są poprzerzynane podłogi, a pod podłogą porobione
schrony…Pod szopą również wykopany jest schron na pomieszczenie kilkudziesięciu ludzi.
27
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zob. przypis 18.
Maria Odyniec. Dzieci zawieszenia broni, Gdańsk 1996 s. 97
36
zob. tablica 9.
37
Krzysztof Kwaśniewski Moje bocheńskie wspominki [w:]
Wiadomości Bocheńskie, nr 3/2012
38
Cmentarz żydowski na Krzęczkowie ( kirkut) oddalony ok. 1 km. na wschód od bocheńskiego rynku i rozłożony na wzgórzu Krzęczków (230 m.n.p.m.) i zajmuje powierzchnię 1 ha. Należy do najlepiej zachowanych
polskich nekropolii wyznania mojżeszowego – czytamy
na stronie internetowej www.kirkuty.xip.ol/bochnia. Założony został po epidemii cholery w 1872 r. Zachowało
się na nim 800 nagrobków (macew i wiele sarkofagów).
Są tu groby wielu osób zasłużonych dla Gminy Żydowskiej w Bochni i dla miasta, a więc miejscowych rabinów,
przedsiębiorców, lekarzy i adwokatów. Niedaleko bramy
znajduje się grobowiec Aszera Meira Halberstama. Epitafium na macewie w tłumaczeniu dr Iwony Zawidzkiej
brzmi: Tu został pochowany wielki rabin, mąż nieprzeciętny, święty i nieskazitelny, nasz przełożony, nasz nauczyciel rabbi Aszer Majer, syn rabbiego Józefa Zewa błogosławionej pamięci sprawiedliwego Halberstama, wnuk
rabina sprawiedliwego mistrza Chaima i uczonego Cwi
błogosławionej pamięci bogobojnych, Przewodniczący
Świętej Kongregacji w Bochni i Galicji. Odszedł 8 adar
692 roku według skróconej daty. Niech jego dusza będzie
włączona w wieniec wiecznego życia. W okresie II wojny światowej cmentarz był miejscem licznych egzekucji.
Według Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, naziści
rozstrzelali tu około 300 osób, przy czym dokładna liczba ofiar nie jest znana. Na cmentarzu hitlerowcy zabijali
osoby pochodzenia żydowskiego, ujęte poza gettem lub
ukrywające się w mieście i jego okolicach. Jak wspomina
Leon Gawąd, na polecenie władz okupacyjnych rozebrano
mur wysoki na 2 metry Niemcy rozebrali i wywieźli także
najcenniejsze pomniki.
39
Zdaniem Piotra Szlezyngera śladem tej selekcji w sierpniu 1942 r. jest także na cmentarzu żydowskim w Bochni
grób, w którym pochowano rabina Mojżesza Wolfa, „sędziego i duchowego przewodnika kongregacji w Wiśniczu”. Piotr Szlezynger. Nowy Wiśnicz. Historia, Architektura, Konserwacja, Kraków 2013 s.117. Podobnie praca M. Bojarkowej. Zagłada Żydów polskich, Warszawa
2003 r. s. 42
40
zob. tablica nr 14.
41
Relacja sędziego Stefana Zapały prezesa Sądu Grodzkiego w Bochni - zb. SBiMZB
42
Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939
– 1945 Województwo tarnowskie, [wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości Główna Komisja Badania Zbrodni
Hitlerowskich w Polsce], Warszawa 1984 r., s. 23, 24.
43
Józef Bratko, Gestapowcy. Kraków 1985 r., s. 148
44. ibidem
45
Akta sprawy karnej Sądu Wojewódzkiego w Krakowie
przeciwko Wilhelmowi Haase sygn..akt K 170/51
46
Wizja lokalna Sądu w Kilonii w Bochni [w:] Gazeta
Krakowska z 20 marca 1968 r. i Jan Kaczmarczyk „Wik”
– Historia jednego wyroku, zbiory Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
34
35
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Wykaz autorów relacji, których fragmenty wykorzystano
w tym przewodniku (wg alfabetu):
1. Olga Chylowa – bochnianka, wnuczka artysty malarza
Ludwika Stasiaka, polonistka dyrektorka
Liceum Ogólnokształcącego w Kętach.
Mieszka w Kętach. W latach okupacji
mieszkała w rodzinnym domu Stasiaków
przy ul. 3 Maja i była w gronie pedagogów
zaangażowanych w prowadzeniu tajnego
nauczania młodzieży. – artykuły publikowane w „Wiadomościach Bocheńskich”,
listy do redakcji, zb. SBiMZM
2. Barbara Długosiewicz Prus-Bugayska, (1925-2004) - polonistka, długoletnia nauczycielka szkół bocheńskich W czasie okupacji pracowała na
Ostbahn (Kolej Wschodnia) na odcinku Kraków - Tarnów. Była świadkiem wszystkich
deportacji Żydów. Mieszkała przy ul. Kolejowej 5. Po wojnie prześladowana przez
reżim komunistyczny. Ukończyłą studia
wyższe polonistyczne. Autorka wspomnień
Wydaje mi się, że to nigdy się nie zdarzyło
- publikowane w Wiadomościach Bocheńskich w 2006 roku.
3. Antoni Gajewski, właściciel narożnej kamienicy przy ul.
3 Maja i Niecałej, przy granicy z gettem.
Mieszka w Krakowie. Członek Oddziału
Krakowskiego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Jego
relacja z czasów okupacji hitlerowskiej, dotyczące wykrycia przez Niemców bunkra
przy ul. Niecałej znajdują sie w zbiorach SB
i MZB.
4. Leon Gawąd, mieszkaniec ul. Modrzejewskiej, opiekun
cmentarza żydowskiego na Krzęczkowie.
W latach okupacji związany ze Związkiem
Walki o Wolność Polski Włodzimierza Podgórca. Jego dwaj bracia zostali aresztowani
i wywiezieni do KL Auschwitz. Brat Adam
przeżył i po wojnie mieszkał w Zakopanem. Wywiad Moniki Węgrzyn-Przybyło
i Krzysztofa Bielawskiego z Leonem Gawądem, opiekunem cmentarza żydowskiego na Krzęczkowie. Transkrypcja: Karolina Rodzaj, redakcja:
Agnieszka Jęksa - www.sztetl.pl.
5. Aleksander Gutfreund - mieszkający obecnie w Izraelu.
Przeżył getto w Bochni jako kilkunastoletni chłopiec. Cała jego rodzina zginęła w
akcjach eksterminacyjnych. Jest jednym z
pomysłodawców budowy Żydowskiej Trasy Pamięci w Bochni. Z jego inicjatywy syn
Amir Gutfreund napisał książkę pt. Our Holocaust, opublikowanej w Izraelu w 2001 r.
Przetłumaczona na j. ang. w 2006 r.
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5. Henryk Herszel Hochman (1879 lub
1881-1943), polski rzeźbiarz. Uczeń Pawła Rosena, Floriana Cynka, Konstantego
Laszczki w Polsce i Auguste Rodina we
Francji. Rzeźbił w marmurze, alabastrze,
brązie, fajansie, tworzył majoliki, terakoty,
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ceramiki, dzieła w technice metaloplastyki, głównie portrety
i popiersia, rzeźby antropomorficzne, o tematyce mitologicznej, historycznej i żydowskiej. Przybył do getta w Bochni
w lecie 1942 r. był sanitariuszem w żydowskim sierocińcu
przy ul. św. Leonarda 2. W 1943 r. w trzeciej akcji eksterminacyjnej wywieziony do Baczkowa został tam rozstrzelany.
W bocheńskim getcie opowiedział 13-letniemu Henrykowi
Schönkerowi dramatyczne okoliczności likwidacji sierocińca
żydowskiego, opisane następnie w książce Henryka Schönkera. Dotknięcie anioła. Warszawa 2006 s. 193-196.
6. Rachel Kollender. dr wykładowca, muzykolog i entomuzykolog w Departamencie Muzyki na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, specjalizuje się w muzyce żydowskiej społeczności, muzyce karaimskiej i muzyce europejskiej 1935-1945. Jest autorką wielu prac
naukowych o tej tematyce. Jest prezesem
Stowarzyszenia Bochniaków w Izraelu, Organizacji Żydów Bocheńskich, utworzonej
w 1950 r. W artykułach publikowanych na
łamach “Wiadomości Bocheńskich” Moja rodzina w Bochni
(„Wiadomości Bocheńskie” nr 2/2014) pisze o getcie w Bochni i losach swojej rodziny żyjącej w Bochni.
7. Krzysztof Kwaśniewski prof. zw. dr hab. Pracował na
Wydz. Nauk Społecznych Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 19731997). PAN (1954-1963) Wyższej Szkole
Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
w Poznaniu (2000-2007). W czasie okupacji mieszkał w Bochni przy ul. Orackiej. Egzamin dojrzałości złożył w Liceum
Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza
Wielkiego w Bochni w 1946 r. Był superiorem bursy gimnazjalnej. Swoje wspomnienia z Bochni opisał
w książce Smutek anegdot i w cyklu artykułów Moje bocheńskie wspominki [w:] Wiadomości Bocheńskie, nr 3/2012
8. Ada Lammersdorf, Żydówka, w latach 1941-1943 zatrudniona w Warsztatach Miejskich Salomona
Greiwera w Bochni, we wrześniu 1943 r.
przeznaczona do grupy likwidacyjnej getta.
Przez druty getta udało się jej przerzucić
trzy listy na stronę aryjską, o dramatycznej treści. Dalsze losy nieznane – Listy
te adresowane do przyjaciółki z Warsztatów
Miejskich Marii Durachta-Witek, przechowane są w zbiorach Jana Witka; zob. Iwona Zawidzka. W 50 rocznicę zagłady getta bocheńskiego [w:]
„Rocznik Bocheński” tom I, Bochnia 1993 s. 196.
9. Jan Michajlak, (1920-1995) w latach okupacji kolejarz
Ostbahn (Kolej Wschodnia) na odcinku
Kraków - Tarnów, mieszkał przy ul. Kolejowej w Bochni. Zaangażowany w pomoc
Żydom w gettcie bocheńskim. Był świadkiem wszystkich akcji eksterminacyjnych
na terenie getta. Po zakończeniu wojny
pracował dalej na kolei na tym samym odcinku kolejowym. Jego relacje znajdują się
w zbiorach Andrzeja Prus-Bugayskiego.
11. Maria Odyniec. Maria Odyniec (1914-2010).Od jesieni
1940 r. mieszkała w rodzinnej w Bochni, a od maja 1945 r.
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w Sopocie, gdzie pracowała jako nauczycielka historii. Aresztowana w 1951 r. za
„fałszowanie historii” (informowała młodzież szkolną o Katyniu, gen. Sikorskim
i Armii Krajowej). Ponad 2 lata siedziała
w stalinowskich więzieniach w Gdańsku,
Grudziądzu, Brzegu i Kluczborku. Opuściła
więzienie z dożywotnim zakazem pracy nauczycielskiej. Cykl wspomnień Zapiski wojenne publikowane
były na łamach "Wiadomości Bocheńskich".
12. Marian Paczyński (1932-2010) - w dniu 22 sierpnia 1942
roku, w czasie pierwszej akcji eksterminacyjnej, jako 10-letni chłopiec obserwował
z posesji swoich rodziców położonej koło
wiaduktu kolejowego kolumny Żydów
prowadzone z koszar przez wiadukt na
bocznicę kolejową. Był świadkiem śmierci
Żydówki przebitej bagnetem i zastrzelonej przez żandarma. Relację jego przekazał syn Jacek.
13. Abracham Sternhell - zbiory Archiwum Żydowskiego
Instytutu Historycznego. Relacje. Zeznania
ocalałych Żydów, sygn. 301/3400, www.
sztetl.org.pl Relacja jego dotyczy układania
zwłok na stosie przy ul Solna Góra - boczna i jego spalania.
14. Aleksander Urban. Ekonomista czł. hon. Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Mieszka w Krakowie.
W latach okupacji mieszkał w Bochni.
Po wojnie organizował w Bochni klub
sportowy. Był jednym z najlepszych
lekkoatletów w Bochni. Wspomnienie
o bocheńskich Żydach [w:] Wiadomości Bocheńskie nr 3/2006.
15. Uszer Weinfeld prof. nauk medycznych. Pracował
w szpitalu w Göteborgu, a jednocześnie
naukowo na Uniwersytecie w Göteborgu. Jako hematolog i onkolog miał duże
osiągnięcia naukowe światowej klasy.
W Szwecji założył rodzinę. Urodził się
w Bochni jako syn Salomona i Frydy Weinfeldów, zamożnych obywateli Bochni.
W czasie okupacji opuszczał potajemnie
getto i odwiedzał prof. Stanisława Fischera w celu nauki greki, łaciny, a także literatury polskiej
i możliwości korzystania z księgozbioru profesora. Działał w Żydowskiej Organizacji Bojowej w Kopalinach. Na
wiosnę 1943 r. po odkryciu na terenie getta bunkra z jego
dokumentami, zdekonspirowany, uzyskał pomoc od prof.
Fischera i kontakt z komendantem ŻOB. Hilelem Wodzisławskim oraz schronienie w bunkrze w Rajbrocie, do
którego dotarła później ranna w ramie jego ciotka Sabina
Hollender, przeznaczona do rozstrzelania w 200-osobowej
grupie na stoku Solnej Góry we wrześniu 1943 r. – Uszer
Weinfeld relację uzyskaną od Sabiny Hollender przekazał
Wandzie Kobielowej, Wdzięczność ucznia [w:] Wiadomości
Bocheńskie nr2-3/2003
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16. Stefan Zapała - sędzia, naczelnik Sądu Grodzkiego a następnie Sądu Powiatowego w Bochni, od 5.07.1929r. do
31.05.1953 roku. Relacja jego zachowała sie w zbiorach SBiMZB. Podaje w niej ponadto nazwiska 6 Żydów
zabranych z budynku sądu przez Gestapo z Nowego Wiśnicza 10 listopada 1942 roku
Spis fotografii i ich opis
1. Pomnik w Izraelu na cmentarzu w Kirjat Shaul (hebr.) w Izraelu
w północno-wschodniej części Tel Awiwu, w osiedlu Neve Gan ufundowany przez Stowarzyszenie Bochniaków w Izraelu – zb. Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej (SBiMZB)
2. Nekrolog Teodora Wilhelma Lichtiga („Echo” organ samorządów młodzieży szkół średnich w Bochni. Drukarnia „Secesja
w Bochni – Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
3-4 Żydowski sklep w Bochni przed i po niemieckiej rewizji –
Wirtualny Sztetl
5. Widok Bochni z Krzęczkowa (1941) – fot. Aleksander Prus-Bugayski, zb. Andrzeja Prus-Bugayskiego
6. Budynek synagogi w Bochni przy ul. Trudnej 13 w latach
okupacji 1939-1945 – zb. Foto Polska – Zygmunt Kaczmarek
7. Salomon Greiwer – zb. Miriam Romm
8-11. Warsztaty Greiwera w Bochni – zb. Wirtualny Sztetl
12. Synagoga Sadygorer-Schul na skrzyżowaniu ul. Brackiej
i Kraszewskiego – fot. z książki Iwony Zawidzkiej Żydzi bocheńscy. Bochnia 1999 r.
13. To samo miejsce współcześnie. fot. Stanisław Mróz
14. Jadalnia w warsztatach miejskich – zb. Yad Vashem
15. "Gazeta Żydowska" nr 20 z 1 kwietnia 1941 r. (fragment) –
zb. SBiMZB
16. Ulica Kraszewskiego w Bochni południowa granica getta –
widokówka, zb. Andrzeja Prus-Bugayskiego, Archiwum Narodowe w Krakowie O/Bochnia
17. Mapa getta w Bochni nieznanego autora - zb. SB i MZB
18. Salomon Bikser – obsługiwacz bóżnicy w Bochni – zdj.
z księgi dowodów osobistych z 1938 r. – zb. ANK O/Bochnia
sygn. 30/1/2772
19. Żyd owinięty w tałes na chwilę przed śmiercią. To Salomon
Bikser, prawdopodobnie na placu apelowym przy ul. Kowalskiej
w Bochni – zb. Yad Vashem
20. List Ady Lammensdorf przerzucony przez płot bocheńskiego getta adresowanym do Marii Durachta (Witek) – zb. prof.
Jana Witka w Bochni
21. Ada Lammensdorf - zdj. z art. Iwony Zawidzkiej W 50.
rocznicę zagłady getta bocheńskiego „Rocznik Bocheński” t. I,
Bochnia 1993 r.
22. Symche Weiss – zb. Yad Vashem
23. Budynek Judenratu przy ul. Niecałej – zdj. współczesne –
fot. Stanisław Mróz
24. OD-mani (policjanci żydowscy) przed budynkiem Judenratu
w Bochni – zdj. Yad Vashem
25. Budynek Judenratu zdj. współczesne fot. Stanisław Kobiela.
26. OD-mani (policjanci żydowscy) przed budynkiem Judenratu
w Bochni – zb. Yad Vashem
27. Członkowie Judenratu – zb. Yad Vashem
28. Żydówki przed rozstrzelaniem pod stokiem Solnej Góry – 4
września 1943 r. zdj. Yad Vashem, zb. Muzeum im. St. Fischera
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w Bochni. Zdjęcie błędnie uznawane jako rozstrzelanie Żydówek w Baczkowie albo w Babim Jarze. Topografię miejsca
rozpoznali Andrzej Prus-Bugayski, Andrzej Tarajko Adam
i Roman Olszewscy.
29. Prawdopodobne miejsce rozstrzelania Żydówek na stoku
Solnej Góry – fot. Stanisław Mróz.
30. Usher Weinfeld – zdj. z księgi dowodów osobistych z 1938
r. – zb. ANK O/Bochnia – akta miasta Bochni 30/1/2774
31. Widok z ul. Kolejowej 5 na miejsce spalenia Żydów – zb.
Andrzeja Prus-Bugayskiego
32. Tablica pod pomnikiem Ofiar Holokaustu z Bochni i okolic. fot. Stanisław Kobiela
33. Yael Artsi podczas pracy nad pomnikiem – zb. Miriam Romm
34. Jakub Gutfreund ojciec Aleksandra – z księgi dowodów
osobistych zb. ANK O/Bochnia Akta miasta Bochni 30/1/2766
35. Budynek szpitala żydowskiego i sierocińca przy ul. św.
Leonarda 2 fot. Stanisław Mróz.
36. Dr Kornhauser, personel i pacjenci szpitala żydowskiego
w Bochni – zb. Yad Vashem
37. Na zdjęciu dr Kornhauser, Jakub Gutfreund i członkowie Judenratu – zb. fot. rodziny Karpf, przekazane do Archiwum w Bochni przez dr Marka Juryka – zb. ANK O/
Bochnia 30/370/167
38. Henryk Hochman – zb. www.koneser.krakow.pl
39. Kol Nidre - relief Henryka Hochmana - 1907 r.
40. Dom Ackermannów – pierwszy od lewej – zb. Andrzeja
Prus-Bugayskiego
41. Dom Ackermannów współcześnie – fot. Stanisław Kobiela
42. Dom przy ul. Kolejowej 5 w zimie – zb. Andrzeja Prus-Bugayskiego
43- 46. Barbara Długosiewicz z sąsiadem młodym Ackermannem, Anna Uryga i Róża Finder
47. OD-mani wychodzący z placu apelowego Jaroszówki
w kierunku obecnej ul. Galasa.- zb. Andrzeja Prus-Bugayskiego
48. Żołnierze Wehrmachtu w koszarach 5 pułku Taborów – zb.
Andrzeja Prus-Bugayskiego
49. Żydzi na placu apelowym koszar w dniu 25 sierpnia 1942
r. – zb. Ghetto Fighters House
50. Ostatnia droga przez wiadukt kolejowy nad torami kolejowymi w Bochni – widokówka – zb. Andrzeja Prus-Bugayskiego
51. Bocznica kolejowa w Bochni skąd wysyłano transporty
wysiedlonych do obozów zagłady - fot. Al. Prus-Bugayski, zb.
A. Prus-Bugayski
52. Egzekucja na cmentarzu żydowskim na Krzęczkowie pod
wysokim murem – zb. Yad Vashem
53. Budynek Sądu Grodzkiego w Bochni – zdj. a 1931 r. – zb.
Zygmunta Kaczmarka
54. Mogiła Polaków i Żydów zamordowanych przez Niemców
w latach 1939-1945 na cmentarzu komunalnym w Bochni przy
ul. Orackiej – zb. SBiMZB
55. Wilhelm Kunde – SS Hauptsturmführer, szef Podreferatu
żydowskiego Sipo u. SD w dystrykcie krakowskim – z książki
J. Bratko Gestapowcy, Kraków 1985 r.
56. Wilhelm Schömburg – komendant Gestapo w Bochni – zb.
SBiMZB
57. Robert Bogusch – żandarm Kripo z Bochni – zb. SBiMZB
58. Anton Berka - szef Arbeitsamt w Bochni – zb. SBiMZB
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Ewa Andrzejewska (Nowy Sącz)

Korale Feigel
Rok temu, w sierpniu, przyjechała do Bochni z nietypową
wizytą Pani Ewa Andrzejewska – autorka książek o tematyce
żydowskiej. Szukała w Archiwum informacji o Feigel Horowitz. Zainteresowanie tą postacią zrodziło się przez dziwne
zrządzenie losu. Pani Andrzejewska zwiedzając w tarnowskim Muzeum wystawę „Byliśmy...” zobaczyła zdjęcie Feigel
– krawcowej, Żydówki z Bochni, która miała na szyi korale.
Takie same (być może te same)
pani Ewa kupiła na Targu Węglowym w Gdańsku w 1971
roku...
Zofia Sitko
***
Sen przed świtem: pojechałam do Bochni, szukać
Feigi Horowitz. Znalazłam archiwum i dom bez okien. Weszłam na piętro, rozmawiałam
z kobietą, ona wyszła. W następnym kawałku snu pojawił
się szary mężczyzna. Przeszliśmy przez murowaną proFeigel Horowitz zb. ANK O/Bochnia stokątną sień na drugą stronę.

Wydawało mi się, że mnie pilnuje, żebym raczej nie znalazła.
Znalazłam się na podwórku z zarwanym brzegiem. Dołem
płynęła woda i w niej rosły dwa szare drzewa. Podobno cisy
do wycięcia. Skąd to wiedziałam?
Rano przez zapuchnięte oczy popatrzyłam na plan Bochni.
W Bochni nie ma rzeki. Może była i kiedyś ją zakryli, pomyślałam i zupełnie się obudziłam.
Zapowiadają halny. Mam wagary w Bochni. Archiwum na
ulicy Konstytucji 3 Maja nie ma okien. Budynek Talowskiego tak jest okręcony foliami, że nie widać wejścia. Właściciel
Jerzy Silbering robi remont. Podobno archiwum pozostanie.
Dwie panie oglądają korale. Nie są taki same, ale podobne.
Nic nie szkodzi. Pocieszam się.
Potem łażę po Bochni. Wchodzę w ulicę Kowalską, dawniej Trędowatych. Wąsko i trochę kręto. Pytam o Bracką. Nikt
nie wie, ja nie stąd, mówią, chociaż od razu widać, że miejscowi. Na Kowalskiej między Niecałą a Storynką jest szwalnia.
W oknie stoi stara maszyna do szycia. Singer z błyszczącym
srebrnym kołem. Wytarte rośliny oplatają talię maszyny. Lśni
igła wbita w koronkową serwetkę, może to firanka. Kobiety
stoją w głębi i śmieją się na cały głos.
Tak samo było kiedyś, gdy Feigel jeszcze szyła,
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kiedy jeszcze tam nie było getta. Przy narożniku ulicy Storynki na szklanej tabliczce napisano: nazwa pochodzi od potoku
Storynka (Orynka), płynącego od szybu Campi i wpadającego
do Babicy. Za Storynką jest ulica Bractw Cechowych, czyli
Bracka. Potok płynął w skos i dochodził do końca parzystej
strony ulicy. Płynął tyłami podwórek i ogrodów. Mógł kiedyś
po deszczach urwać mu się brzeg. Ale cisy?
Sen bezczelnie wciska się w real.
Na Brackiej w rejonie numerów dwudziestych po numerze 16 od razu jest 30. Trzydziestka to stary drewniany dom
z ozdobnie wycinanym gankiem. Stoi w opuszczonym ogrodzie a w głębi widać zupełnie puste dwie chałupy. Są drewniane i puste od dawna.
Nie ma prawie dziesięciu numerów po parzystej stronie
Brackiej. Na tych numerach są działki ogrody i nowe domy
jednorodzinne.
Tam kiedyś było getto, jak powiedziała pani Zofia Sitko.
Nr 30 i drewniane domki to pewnie ta resztka.
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Sumując: korale nie te, ale podobne, domu na Brackiej
22 nie ma, ale jest resztka obok, maszyna Singera stoi pod
oknem; pewnie nie pod tym co kiedyś, ale jest. MB Bocheńska króluje nad Bochnią. Pilnuje, czy Opatrzność na
szczycie kamienicy w rynku nie próbuje zamknąć oczu jak
kiedyś. Na chwilę wtedy zasnęła i wystarczyło, aby jedna
trzecia Bochni znikła.
Ewa Andrzejewska
Ewa Andrzejewska – z wykształcenia architekt, z pochodzenia gdańszczanka mieszkająca od końca lat 70. w Nowym
Sączu, autorka książek: „Obok inny czas. O Mieście i Jakubie”, opisującej społeczność żydowską przedwojennego Nowego Sącza, oraz biograficznej o malarzu Maryanie Pinchasie
Bursteinie, który urodził się w Nowym Sączu, a po wojnie żył
i tworzył w Paryżu i w Nowym Jorku; działaczka kulturalna i
społeczna, twórca projektów edukacyjnych, członek Stowarzyszenia „Maryan”.

Jerzy Suberlak

Haskel
Znało go całe środowisko, wszyscy mieszkańcy kilkudziesięciu domków przedmieścia, ukrytych wśród sadów
i ogrodów, starych kamieniczek wzdłuż wąskich ulic i wokół
Małego Rynku.
Nie miał życiorysu, nie miał dla nich lat, nikt nie wiedział,
kim był i skąd przyszedł. Nie miał imienia, ani nazwiska. Nie
wiadomo kto pierwszy przezwał go „Hasklem”. Nie miał nawet ruchów normalnego człowieka.
Któregoś dnia, wraz ze wschodem słońca, zjawił się na
rynku. Nikt tego dnia już nie pamiętał, to było bardzo dawno
temu i niepotrzebne nikomu. Od tego czasu, kiedy ustępował
mrok nocy, wychodził codziennie z jakiegoś kąta i siadał na
schodkach średniowiecznej kamienicy mieszczącej księgarnię,
przy rynku, naprzeciw postoju fiakrów. I tak od lat, ze spuszczoną głową, nieruchomy wpatrywał się z uporem w stare,
wybite kamienie bruku, ściskając kościstymi dłońmi kolana.
Co jakiś czas zrywał się nagle i wtedy kręcił się między
dorożkami, między wyczyszczonymi do połysku zadami koni
i ich głowami, ukrytymi po oczy w workach z obrokiem.
Dorożkarze wypełniali sobie nim czas czekając na gości.
Trącali go, kiedy przechodził, aby zgadywał, który z nich
to zrobił, szarpali za pejsy. Ale Haskel nie zgadywał, bo nie
umiał zgadywać. Rozglądał się tylko bezradnie i w niepewnym uśmiechu pokazywał swoją zarośniętą twarz, bezzębne
dziąsła i zapadłe policzki, które poruszały się przy każdym
oddechu. Przeskakując niezdarnie z nogi na nogę, uciekał od
nich z powrotem na kamienne schodki kamienicy, która mieściła księgarnię. Siadał nieruchomo, schylał głowę do kolan
i obejmując je dłońmi, czekał.
Fiakrzy byli jednak dobrymi ludźmi i lubili Haskla, jego
podrygi, dziwaczne ruchy, podskoki i słowa których nikt nigdy
nie zrozumiał. Dawali mu jeść resztki śniadań i przyniesio-

nych obiadów. Bywało, że któryś z nich ofiarował mu rozlatujące się buty, podartą koszulę lub spodnie. Haskel nie żyłby
bez fiakrów, jak wróble na rynku bez ich koni.
Gdy zjawiał się gość i stawiał nogę na stopniu, fiakier
przechylał się lekko w jego stronę. Haskel siedział dalej, ale
unosił nieco głowę, pilnie śledząc każdy ruch konia, gościa
i dorożkarza. Pochylał się do przodu. Kiedy dorożka ruszała
i wyjeżdżając z rynku na ulicę zbliżała się do schodów, Haskel w kilku susach wybiegał przed nią. Biegł środkiem ulicy,
tuż przed koniem, wymachując wokół siebie długimi, cienkimi rękami, klaszcząc w kościste dłonie, tańcząc i kręcąc się
w kółko, wykrzykiwał nikomu niezrozumiałe słowa. Policjanci patrzyli na niego przez palce, znali Haskla i nie robili mu
krzywdy. Haskel nie był niebezpiecznymi człowiekiem.
Kiedy Niemcy wkroczyli do miasteczka, tego samego
dnia rozstrzelali kilkunastu „zakładników”. Zmieniło się życie miasteczka. Dorożkarze siedzieli cicho na swoich kozłach.
Tylko w życiu Haskla nic się nie zmieniło. Wysiadywał na
schodkach, kręcił się pomiędzy fiakrami i dalej biegał przed
końmi.
Kilka dni później, kiedy pokazały się pierwsze Bekantmachungen, z restauracji w pobliżu rynku, przemianowanej na
Gasthaus, wyszło dwóch oficerów Wehrmachtu. Szli krokiem
pijanych zwycięzców. Zatrzymali się przed kolorowym plakatem, zapowiadającym występ zespołu „Kraft durch Freude”.
Potem podeszli do pierwszego fiakra.
-Zum „Soldatenheim”! – wrzasnął barczysty, z ogromnym
brzuchem Oberleutnant, waląc się jak kłoda na miękkie siedzenie. Zum „Soldatenheim” – powtórzył drugi. Dorożkarz
strzelił z bicza. Koń poderwał się do biegu. Haskel wybiegł
wcześniej niż zwykle. Niemcy wybuchnęli głośnym śmiechem i kołysząc się na miękkich siedzeniach klaskali w dło-
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nie na widok biegnącego Haskla. Gruby Oberleutnant trącił
dorożkarza.
Schneller! Schneller! – wykrzykiwał za jego plecami.
Dorożkarz szarpnął lejcami. Koń biegł coraz szybciej,
podrzucając zadem.
- Noch Schneller!
Dorożkarz trzasnął biczem konia po zadzie. Z nozdrzy
buchała para. Haskel czuł pysk konia tuż nad sobą, ale widać było, że nie ma już siły biec szybciej. Chciał, jak zwykle,
uciec z jezdni na chodnik. Oglądnął się. Za kozłem zobaczył

wymierzoną w siebie, kołyszącą się w rękach pijanego leutnanta lufę pistoletu. Zrozumiał niebezpieczeństwo. Schował
się z powrotem przed biegnącego konia. Słaniając się, biegł
ostatkiem sił. Dorożkarz przytrzymał konia lejcami. Haskel
pochylił się do przodu. Nogi ugięły się pod nim. Oglądnął
się i jeszcze raz zobaczył stojącego Niemca i lufę pistoletu.
Wrzasnął przeraźliwie, na całe gardło, aż koń podniósł głowę i odskoczył w bok. W tej samej chwili padł strzał. Haskel
runął na bruk. Przestraszony koń zdołał go ominąć. Koła fiakra przebiegły tuż koło głowy Haskla, który leżał twarzą do
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bruku. Ostatnie pociągnęło za sobą smużkę krwi, przekreśliło
życie Haskla.
Tego wieczoru kilku fiakrów piło jak zwykle piwo w barze. Bez przerwy mówili o Hasklu. Wiadomość o jego śmierci
rozniosła się po miasteczku chyba szybciej, niż obaj oficerowie dojechali na gościnne występy zespołu „Kraft durch
Freude”.
***
Jerzy Dobrzański-Suberlak (1926-1971) socjolog, abs.
UW. Od 1954 r dziennikarz i fotoreporter „Gazety Opolskiej”, kier. literacki Teatru Opolskiego. Po powrocie do Krakowa był redaktorem „Głosu Nowej Huty”, pisał do „Przekroju”. W 1958 r. założył Oddział Polskiego Towarzystwa
Fotograficznego w Krakowie. O Bochni pisał także w książce
„Matura”, Wydawnictwo Literackie 1979 r. Okres pobytu J.
Suberlaka w Bochni wspomina Krzysztof Kwaśniewski w cyklu artykułów „Moje bocheńskie wspominki”, publikowanych
na łamach „Wiadomości Bocheńskich" w latach 2009-2013.
Artykuł „Haskel” pochodzi ze zbiorów Stanisława Dobranowskiego.
Haskel we wspomnieniach Krzysztofa Kwaśniewskiego
„Moje bocheńskie wspominki” opublikowanych na łamach
„Wiadomości Bocheńskich” nr 3/2012:
W Bochni pewien odbiegający od normy, biedny człowiek
chodził po rynku, zaczepiał ludzi i żebrał, podskakując i tańcząc. Ludzie uśmiechali się – czasem z niego, czasem do niego
– i często udzielali mu wsparcia. Ale raz biedak ostatecznie
dowiódł swej niepełnosprawności zwracając się tak samo
o wsparcie do wojskowego niemieckiego. Reakcja była natychmiastowa: został z takim rozmachem zbity pejczem, że aż
zaniósł się żałosnym szlochem. To był wstrząs, nawet gdy poznało się taki epizod tylko z opowiadania. Przecież publiczne
bicie nie należało do przyjętych form zachowania, a chodziło
o biedaka, żebrzącego i w dodatku niepełnosprawnego

Maria Odyniec (1914-2010)

Opowieść o Lotte Fraenkel
Ogłoszenie wisiało chyba od jakiegoś czasu, gdyż zamazane było przez wilgoć. Było czymś tak wyjątkowym na tle
scenerii miejsca i czasu, że trudno było przejść nad nim bez
zdumienia. Tekst dwujęzyczny powiadamiał:
Rutynowana kosmetyczka udziela porad oraz poleca swe usługi
w zakresie pielęgnacji urody paniom każdego wieku i warstwy społecznej

Ogłoszenie przybite było na słupie latarni ulicznej, i mimo
zapadnięcia zmroku oświetlone było jaskrawo. Czytające je
kobiety reagowały bardzo różnie: jedne ze śmiechem, drugie
z kpinami, inne z oburzeniem, że w tak tragicznym czasie za-

chciewa się komuś pielęgnacji urody. Były jednak i takie, raczej młode, które dyskretnie notowały sobie adres.
Wojna trwała już ponad dwa lata. Codzienność, której treścią
stały się drastyczne ograniczenia żywności i owe wieści o zgonach,
aresztowaniach, wysiedleniach i zmaganiach na morzach, lądach
i powietrzu, zapadły tak głęboko w świadomość ludzką, że stały się
czymś normalnym i powszednim. Obraz niedawnego przedwojennego czasu, z jego blaskami i cieniami – zdawał się snem. I nagle
to ogłoszenie, tak bardzo głoszące prawo kobiety do zachowania
swej urody, przypomniało właśnie tamto życie, brutalnie i nieodwołalnie zniszczone o świcie słonecznego, wrześniowego dnia…
Czas, który mijał i przeciekał przez palce kobiet, odzierał
je każdego dnia z ich prawa do bezpiecznego posiadania męż-
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czyzny, dziecka, domu pełnego kwiatów i woni kuchennych,
pełnej spiżarni i kobiecych plotek. Lecz co najgroźniejsze,
odzierał je z przemijającej urody i młodości. Surowość realiów,
w jakich przyszło im żyć, powodowała, iż małe dziewczynki
zbyt szybko stawały się dorosłymi, młode panny – dojrzałymi
kobietami, te zaś średniego i poważnego wieku, starzały się
nadspodziewanie szybko. Każda zmarszczka wokół ust, czoła,
oczu, świadczyła o bezsennych nocach, łzach, gwałtownym biciu serca na wieść o łapance ulicznej, rewizji czy egzekucji, jak
i na widok listonosza, w którego przepastnej torbie zabrakło
tego właśnie oczekiwanego listu… Czyż więc walka o utrzymanie urody nie stawała się walką o przetrwanie? W jakimś
sensie walką kobiet na odcinku cywilnego oporu?
Któregoś więc dnia, odczytując owo ogłoszenie, po pracy poszłam pod podany adres. Znajdował się już w dzielnicy
żydowskiej, wówczas otwartej i umownie określonej administracyjnym zarządzeniem władz miejskich. Domek należał do
ogrodnika Polaka i wznosił się pośród dużego ogrodu w pobliżu
świeżo wzniesionej bramy, wiodącej do owego „getta”. Z sieni
wiodło kilkoro drzwi do izb mieszkalnych. Na jednych z nich
widniał napis: Familie Fraenkel. Zdezorientowana owym
niemieckim napisem w polskim domu żydowskiej dzielnicy na moment zawahałam
się nim zapukałam. W pokoju, w którego rogu ustawiono
wielki trociniak służący jako
piec kuchenny, ujrzałam dwie
kobiety, których rysy zdradzały pochodzenie semickie.
Nie będąc jednak pewną, czy
mam do czynienia z Żydówkami czy Niemkami wyjaśniłam, że przychodzę w sprawie ogłoszenia.
Przedstawiły się jako Na zdjęciu Maria Odyniec.
niemieckie Żydówki, od lat
mieszkające w Polsce, w Bielsku. Wysiedlone ze swego miejsca zamieszkania znalazły się od niedawna w tutejszym mieście. Prezentacja ta odbyła się w literackiej niemczyźnie. Stałam niepewna co począć, wahałam się dość długo. Ostatecznie
zdecydowałam się na owe zabiegi kosmetyczne. Dla porządku
przedstawiłam się moją polską szarą kennkartą. Omawiając
warunki płatności nie w złotówkach, a wódce i papierosach,
które były częścią mego wynagrodzenia w pracy, dowiedziałam się, iż starsza z kobiet jest matką, młodsza, ładna brunetka
– córką i nosi rzadko spotykane imię Carmen – owa rutynowa
kosmetyczka. Jest jeszcze młodsza córka – Lotte. Teraz dopiero ujrzałam dziewczynę, chyba w moim wieku, która wyszła zza szafy, jakby się tam kryła. Stałam zdziwiona. Lotte
przypominała raczej pulchną Niemkę ze swymi niebieskimi
oczami i utlenioną krótką fryzurką, bardzo biała karnacją twarzy, której zadarty nos nadawał wyraz jakiejś przekory. Mama
Fraenkel, gdy nosiła tę najmłodszą w swym łonie musiała zapatrzeć się chyba na jakiegoś przystojnego goja.
I wtedy owa Lotte zapytała mnie, czy nie mogłabym udzielać jej polskiej konwersacji w zamian za ewentualny język
angielski, którym włada poprawnie. Oczywiście jeśli nie, to
zapłata może być uiszczana w Lebensmittel, to jest żywno-
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ści. Tym razem zgodziłam się bez specjalnego namysłu. I tak
oto do mego pracowitego dnia w sekretariacie Saliny doszły
w wolne popołudnia środowe lekcje angielsko-polskie, a raz
w miesiącu zabieg kosmetyczny u Carmen.
Jeszcze wówczas, a był to rok 1941, bez lęku wchodziłam
w otwartą bramę dzielnicy, bo tak zwaliśmy w naszym mieście
getto, pokazując jedynie żydowskiemu policjantowi mą szarą polską kennkartę. Wchodziłam na schodki prowadzące do
wysoko usytuowanej uliczki, gdzie w jednym z najbliższych
domów mieszkała familia Fraenkel. W domu bywało cicho.
Właściciele zajęci robotami wśród grządek jarzyn i krzaków
agrestu i malin pojawiali się na posiłki. W kuchni gospodarowała, doglądając dwoje małych dzieci, z wiejska wyglądająca
babka. W pokoju rodziny Fraenkel powietrze przesiąknięte
było ostrymi woniami gotowanych posiłków, ale i prawdziwej
kawy. Łączyły się z nimi zapachy ulatniające się ze słoiczków z kremami i maseczkami kosmetycznymi. Na czas mych
wizyt-lekcji Mama i Carmen wybywały gdzieś do sąsiadek,
stłoczonych w podobnie małych domkach lub kamieniczkach
mieszczańskich, o odpadających tynkach niżej położonej części miasta, gdzie rozciągała
się dalsza połowa dzielnicy.
Jeszcze wówczas nie zrodziło się w żadnej z nas przeczucie nieodwołalnego Losu –
straszliwego finału. Byłyśmy
młode i na przekór otaczającej
nas grozy wojny, klęski i upokorzenia, ciągle ufne, każda
na swój sposób, we własną
szczęśliwą gwiazdę.
W jedno z takich popołudni spytała mnie Lotte o mój
stosunek do Judentum – Żydostwa. Sprecyzowałam: konkretnych Żydów, czy całej
społeczności i narodu? O jedno i drugie! – Odparłam zgodnie z prawdą, nie tając mych przekonań, które między innymi
zwracały się przeciw dominacji w życiu gospodarczym obcych mniejszości, głównie Niemcom i Żydom. Nie zaprzeczałam faktom rozruchów studenckich powodowanych nadmierną liczbą mniejszości żydowskiej na wydziałach uczelni, które
dawały ich absolwentom w przyszłości szanse materialnego
powodzenia, czyniąc z nich konkurentów młodej polskiej inteligencji. Nie była to więc agresja, ale samoobrona. I nie w imię
rasizmu, ani opacznie pojętego katolicyzmu, ale w obronie
suwerenności gospodarczej, bez której nie ma suwerenności
politycznej. Nadmieniłam, iż niegdyś zwano Polskę Paradisus
Judeorum. Wyjaśniwszy to, zauważyłam, że i jej ziomkowie
są nacjonalistami: nie tolerują mieszanych małżeństw, odstępstwa od wyznania mojżeszowego, ani asymilacji ze społeczeństwem, w którym przyszło im żyć. Najlepszym dowodem jest
ona sama, która nie nauczyła się do tej pory języka polskiego.
Lotte nie oponowała. Zauważyła jedynie, iż to, co mówię,
jest dla niej nowością. Rzeczywiście nie zna literatury ani historii polskiej, gdyż tego nie uczono w prywatnej niemieckiej
handlowej szkole, do której uczęszczała. Nie zna jednak również języka hebrajskiego ani dokładnie dziejów żydowskich.
Spytała potem, patrząc na mnie badawczo, czy mam zamiar
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nadal przychodzić do nich? Spodziewałam się właściwie takiego pytania i to nie tylko z jej strony, ale i sama wobec siebie. Milczałam chwilę, nim odparłam po namyśle:
Wy nie jesteście dla mnie Judentum, ale konkretne kobiety Carmen i Lotte. Sytuacja jest diametralnie inna jest wojna i my mamy
wspólnego wroga Hitlera. Łączy nas wspólne obywatelstwo naszego
państwa, które istnieje przecież na emigracji i tu w podziemiu, więc
ja nie przeniewierzyłam się niczemu.

Wtedy jakby odprężona, określiła siebie jako bezwyznaniową, pozbawioną religijnych, narodowych, a więc i rasowych
przesądów. Stwierdziła też, ku memu zdziwieniu, że nie czuje
nienawiści do Niemców, bo to nie „mądry, kulturalny naród
niemiecki”, a klika Hitlera rozpoczęła prześladowania, zagarnianie mienia i wysiedlenia Żydów. Uważa siebie za nowoczesną dziewczynę, kosmopolitkę, czującą się obywatelką świata.
Tak więc określiwszy nasze odmienne postawy wobec otaczającej nas rzeczywistości, znalazłyśmy się po przeciwnej
stronie bariery. W naszej jednak konkretnej sytuacji, w której
byłyśmy jednako przegrane, upokorzone i zagrożone potęgą
wroga, którą poznawałyśmy z miesiąca na miesiąc, z dnia na
dzień, lepiej i głębiej, stałyśmy się, chcąc nie chcąc, do pewnego stopnia sojuszniczkami.
Pytanie Lotte zrodziło jednak we mnie wątpliwości. Pytałam sama siebie, czemu je odwiedzam? Czemu wbrew mym
zasadom, nakazującym bojkot, daję się wciągnąć w tę znajomość? Czy przez ciekawość, czy może z polskiej przekory, na
złość Hitlerowi?
Zima 1941/1942 roku była cudowna, a zarazem okrutna wobec nas uwikłanych w mordercze zmagania wojenne.
Wielkie opady śnieżne, mrozy sięgające trzydziestu stopni,
kurniawy powodujące zaspy na drogach i torach kolejowych,
mroźne wygwieżdżone noce lub dnie oślepiające słonecznym
blaskiem odbitym w śniegu, stawały się scenerią wydarzeń
coraz bardziej dramatycznych. Ludzie, którym brak było butów, ciepłej odzieży, węgla i żywności, poddanym zakazom
używania prądu i wody w określonych godzinach, zamykali się jak ślimaki w skorupie, we wnętrzach swych domostw,
które ogrzewali trocinami, oświetlali karbidówkami i użytkowali dawno zapomniane przydomowe studnie. Kolej i poczta
funkcjonujące z opóźnieniami pogłębiały uczucie odcięcia od
świata. A świat ten płonął: Japończycy odnosili zwycięstwa
na Filipinach, Malezji, niemiecki generał Rommel, operujący w Libii, znowu przepędzał Anglików, od feralnej Agedabii
po Tobruk, a „podziemne wieści” mówiły o zwycięstwie armii generała Czang Kai-Szeka oraz sowieckim oporze, który
tężał. Jeden Bóg wiedział, które wieści były prawdą, a które
strategicznym kłamstwem.
W słoneczne, długie popołudnia środowe przybiegała czasami do mnie Lotte1. W bramie ściągała przepaskę z gwiazdą
Dawida. Tej zimy i u mnie buzował wielki trociniak, miałam
więc zawsze wrzątek na herbatę, domowe konfitury z dzikiej róży porastającej skarpę sadu, wiejski twaróg, a czasami
i kiełbasę. Początkowo nie śmiałam częstować jej tą wędliną,
ale uspokoiła me sumienie i pochłaniała pajdki domowego
chleba obłożone cieniutkimi plasterkami tego niekoszernego jadła. Opowiadała mi swą literacką niemczyzną o sobie:
rodzice prowadzili dobrze prosperujący sklep z obuwiem
na parterze własnej kamienicy, mieli obszerne mieszkanie,
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służącą – oczywiście gojkę. Obie z Carmen uczęszczały do
prywatnej niemieckiej szkoły z obowiązkowym językiem angielskim. Wyjeżdżały zimą do Zakopanego i uzdrowisk Śląska Cieszyńskiego, a także w Alpy. Letnie wakacje spędzały
z matką u krewnych w Pradze, Karlsbadzie, Wiedniu, gdzie
Onkel Simeon handlował jedwabiami, bielską wełną i polskim
lnem. Gościły u Tante Miriam w Berlinie, który Lotte pamiętała jeszcze z wczesnego dzieciństwa. Bywały na Lazurowym
Wybrzeżu i oczywiście w Paryżu.
Czemu nie wyszła za mąż? Owszem! Carmen jest mężatką, mąż jej zdołał ujść do Szwajcarii, z którą łączyły go handlowe i familijne kontakty. Przysłał kilka razy paczki z kawą,
lekarstwami i skórą na buty. A ona? Lotte? Był pewien młody
buchalter z poważnej firmy, ale sprzątnęła go jej sprzed nosa
bogata panna z bankierskiej rodziny. Taki już los! Wybuchła
wojna i wysiedlenie do Guberni. Nie wyszły oczywiście z tego
Bielska całkiem gołe. Mają futra, piękne kapelusze, których
nie ma gdzie, ani kiedy w tej dziurze nałożyć. Ojciec miał to
szczęście w nieszczęściu, że zmarł na zapalenie płuc we własnym jeszcze łóżku bielskiego domu.
Jakie przekleństwo spadło na nas, że Herr Hitler nas właśnie upatrzył sobie na ofiary? How can we stand it?

Było to retoryczne pytanie, jakim Lotte kończyła zawsze
swe wspomnienia zagranicznych wojaży i dostatniego, spokojnego życia w mieszkaniu nad sklepem. W owe środowe spotkanie w dzielnicy żydowskiej lub u mnie, gdy wyczerpałyśmy
już na ten dzień pensum anglo-polskie, poczęłam karmić ją
„ku pokrzepieniu serca” proroctwami świętego Malachiasza,
Wernyhory, Nostradamusa, ona jednak nie ulegała mej fascynacji nimi. Interesował ja wyłącznie Ostfront, oczekiwała bowiem zwycięstwa Czerwonej Armii, która wyzwoli ją ze szponów antyżydowskiego Hitlera, a wtedy wywędruje w daleki
świat… Niech no tylko Herr Hitler przegra wojnę, a wszystko
wróci do dawnej normy. Obecnie bowiem życie to tylko usiłowanie przetrwania.
Przetrwać było jednak coraz trudniej, nie tylko bytowo, ale
i moralnie, gdyż jakby ku pognębieniu nas, trwały nadal zwycięstwa Osi, a klęski naszych aliantów. Stukot drewnianych
podeszew butów, rozłażąca się cieniutka bielizna deprymująco
działały na kobiety, zwłaszcza młode.
W drugiej połowie maja 1942 r. wiosna wybuchła nagle całą
gamą zielonego listowia, kwitnących sadów i odgłosów ptactwa.
Pewnej niedzieli, jak zwykle, wyruszyłam na daleką włóczęgę.
Tym razem zabrałam ze sobą Lotte. Była tak niepodobna do
Żydówki, że nie obawiałam się żadnej „wsypy”. Furtką od podwórka2 i polami przylegającymi, a pustymi w ten czas niedzielny, szłyśmy do rzeki oddalonej o wiele kilometrów3. Nad nami
rozciągało się szerokie niebo, otaczały nas zielone jeszcze pola
zbóż, kwitnące chłopskie sady. W stawach zielonych od rzęsy
kumkały żaby, skowronki i jaskółki szybowały nad bielonymi
chatami. Wiejskimi gościńcami szli odświętnie odziani ludzie,
a dzieci pasące bydło wyśpiewywały na całe gardło Ave Ave Maria. Witaj majowa jutrzenko i modne przedwojenne szlagiery.
Cała koszmarna, wojenna rzeczywistość, ulatniała się gdzieś
w dal… Gdy po przeszło dwóch godzinach znalazłyśmy się nad
rzeką, z dala od uczęszczanego gościńca i wsi, rozłożyłyśmy się
na wielkiej piaszczystej łasze, pośród wartkiej, zimnej i czystej
wody, tej górskiej rzeki. Tu byłyśmy zupełnie bezpieczne.
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Lotte podniecona niezwykłym faktem, iż znajduje się
poza gettem, oczarowana krajobrazem, rozgadała się na dobre. Oczywiście po niemiecku. Leżałam rozleniwiona upałem
i słuchałam. Jak ta dziewczyna opowiadała o sobie, o swych
męskich sympatiach młodziutkich lat, goryczy pierwszego
rozczarowania miłosnego z owym buchalterem z fabryki wełnianych materiałów, a potem ukrywanego przed rodziną sentymentu, jaki zagościł w jej sercu do młodego, bardzo przystojnego sędziego, niestety gołego jak niemowlę, a na dodatek
Polaka. Parsknęłam w tym momencie śmiechem. Machnęła
ręką i mówiła dalej: zapobiegliwa mama Fraenkel nie dała
długo rozpamiętywać jej tych niepowodzeń miłosnych. Było
już zorganizowane poznanie ze starszym, ale świetnie urządzonym adwokatem z Łodzi, gdy właśnie wybuchła wojna.
Ale nie trzeba być sentymentalną. Niech no tylko skończy się
wojna, pojadę w świat szukać szczęśliwego losu do kraju, którego symbolem jest Statua Wolności. Wtedy właśnie spytałam
ją, czy miast owego wyjazdu do Wuja Sama, nie zaplanowałaby imigracji do Palestyny? Spojrzała na mnie z oburzeniem:
Dokąd? Do Palestyny? Do tych dzikich Arabów, pod protektoratem Brytyjczyków? Do prymitywu Wschodu? A co ja Europejka mam
wspólnego z Palestyną, zacofanym ortodoksyjnym żydostwem walczącym z fanatyzmem Arabów? Już dość napatrzyłam się w tym getcie
krzykliwym, cuchnącym czosnkiem kobietom, tym mizernym, bladym,
pejsatym mężczyznom, uganiającym się za nieudanymi geszeftami,
albo kiwającymi się nad świętymi księgami. Nie zamierzam być członkiem żadnego, nawet „wybranego” narodu. Czuję się obywatelką
świata. To właśnie nacjonalizm Hitlera skazał mnie na obecne życie.

Hitleryzm to chory szowinizm, a nie idea narodowa –
sprostowałam i nie z przekory opowiedziałam jej o Palestynie,
o tym, co tam widziałam i zrozumiałam raz jeszcze: czym jest
siła idei narodowej. Idei skrystalizowanej w ubiegłym stuleciu, która ukształtowała Europę feudalizmu i monarszej tyranii w kontynent odrębnych państwa. Idea, której towarzyszył
wielki ruch romantyzmu oraz walka wyzwoleńcza z jarzma
obcych organizmów politycznych. Ona to wyzwoliła małe
narody Belgii i Holandii, budziła do niepodległego bytu Greków, Serbów i Bułgarów, inspirowała Polaków do powstań
wyzwoleńczych, a już w naszym XX wieku zbudziła poczucie
odrębności Ukraińców, Litwinów, Bałtów. Przecież coś z tego
musiano panią uczyć w tej handlowej szkole?
My miałyśmy być biuralistkami ze znajomością stenografii,
maszynopisania, rachunkowości, a nie zajmować się nieprzydatną
wiedzą historyczną.

A wie pani, że i jej naród uratował się od rozpłynięcia w obcych
środowiskach właśnie przez to mocne poczucie odrębności religijno-narodowej, czyli dzięki swemu żydowskiemu nacjonalizmowi? I że
deklaracja Balfoura uznała Palestynę za narodową siedzibę Żydów?
Nie słyszałam, nie interesowałam się tym nigdy.

Nie wie pani Lotte, że i wśród was istnieje ruch dążący do
odzyskania własnego państwa na ziemiach starożytnej Palestyny – Erec Izrael?
Może i wiem, ale Palestyna niepotrzebna mi do szczęścia. Nie
znoszę politycznych mrzonek ani prymitywu arabskiego Wschodu.
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Opowiedziałam więc jej, w majowym słonku okupacyjnej
wiosny, jak niedawno, w maju 1939 roku z redy Tel Avivu,
gdzie zacumował nasz „Lechistan”4, ujrzałam we mgle wczesnego ranka nowoczesne miasto, jego urządzenia portowe,
jego nabrzeża, na których pracowali muskularni, spaleni na
brąz mężczyźni, w niczym nie przypominający Żydów z krakowskiego Kazimierza. Opowiedziałam jej o wielkim porcie Haify, kibucu pod Jaffą pełnym wojowniczych Arabów,
w którym młodzi obojga płci zamieniali piaszczysty ugór na
owocowe sady, a obok łopaty mieli w zasięgu ręki karabiny,
bo trwa tam wojna.
Co trzyma, mimo ciężkiej pracy na roli i w budownictwie,
mimo szykan i utrudnień imigracyjnych Brytyjczyków, co
trzyma tych ludzi tam, jak nie poczucie swej odrębności narodowej i tęsknota za własnym państwem? Trwa tam brytyjski
mandat i wojna z Arabami, ale to nie wyklucza, iż w przyszłości stanie się ona wolnym państwem żydowskim. Erec Izrael.
Lotte słuchała mnie tym razem z uwagą. Wyciągnęła z wody
ochłodzony sok z agrestu, piła go powoli, jakby chciała zyskać
na czasie. Potem powiedziała:
- Pani jednak jest fantastką, a ja realistką i kosmopolitką. Chcę
żyć w społeczeństwie wolnym od wszelkich uprzedzeń rasowych i religijnych, gdzie panuje równość i gdzie obraca się szybko kapitałami.

- Obawiam się, że zbyt idealistycznie i naiwnie wyobraża
sobie pani kraj Wuja Sama.
- W każdym razie lepsze to od fanatyzmu Arabów.

Gdy syte słońca i wody wracałyśmy wieczorem do miasta,
zażartowałam, nie zdając sobie sprawy z wagi mych słów, ani
ich skutków:
- Jest panna Lotte taką aryjką z urody, że mogłaby pani żyć
na aryjskich papierach wśród Polaków.
Zatrzymała się na ścieżce:
- Myśli pani, że mogłabym rzeczywiście wydostać się
z getta i miasta?
- Myślę, że tak, ale taką rzecz trzeba obmyśleć i przygotować bardzo dokładnie, zdobywając aryjskie papiery oraz Polaków, którzy mogliby i chcieli to zorganizować po wyjściu już
z dzielnicy. Ale trzeba mieć też na to fundusze, bo to wielkie
ryzyko, a każde ryzyko, jak pani wie, kosztuje.
- Niech pani więc wie, ze fundusze mamy. – Teraz padło
pytanie, którego nie oczekiwałam.
- A czy pani mogłaby to nam zorganizować, z matką
i Carmen?
Poczułam się jak zwierzę w potrzasku:
- Nie z matką i Carmen nie! One mają taka fizjonomię semicką, ze rozpoznano by je przy pierwszej okazji.
- Bez nich nie wyjdę.
- Nie odrzucałabym tak kategorycznie tej ewentualności.
Wydawało się, że problem został zamknięty. Ale tak we
mnie, jak i w niej, poczęła kiełkować ta myśl. Wiedziałam
przecież o faktach ukrywania się naszych oficerów zawodowych, działaczy politycznych lub ludzi poszukiwanych z innych przyczyn przez Niemców. Czemu więc nie miałoby się
to udać jednej młodej kobiecie? Ale teraz wielką przeszkodą stawała się jej nieznajomość języka polskiego. Trzeba by
wyrabiać jej fałszywe niemieckie dowody osobiste. Czy było
to możliwe? Wątpiłam. Jeszcze wtedy, w majowym słońcu,
nie wydawało się to tak ryzykowne, jeszcze nie wiedzieliśmy
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o zamierzonej akcji Globallösung kwestii żydowskiej w Generalnej Guberni. Czas jeszcze nie naglił.
Gdy wyczerpawszy odmianę rzeczowników i pisownie
przez „rz” czy „ż” licytowałyśmy się w zagrożeniach, jakie
wisiały nad naszymi głowami i uznałyśmy je za równorzędne,
obie byłyśmy wysiedlone ze swych miejsc zamieszkania, nie
mogłyśmy pracować w wyuczonych zawodach, byłyśmy pozbawione praw politycznych i obywatelskich. Nas zagarniano
w łapankach ulicznych, aresztowano i wywożono do Oświęcimia, tępiąc systematycznie według „klucza” wykształcenia,
członkostwa w stronnictwach politycznych, lub posiadania
ziemi na terytorium włączonym do Rzeszy.
Żydzi w gettach żyli – jak na razie – w miarę bezpiecznie, choć poddawani byli niewolniczej pracy, zwłaszcza, gdy
zatrudniano ich oficjalnie w zorganizowanych przez okupanta
zakładach produkcyjnych, przynoszących Niemcom wielkie
materialne korzyści oraz jeśli przez swoje Judenraty składali
znaczne okupy w gotówce, złocie, srebrze i futrach. Ci, którzy
nie byli zatrudnieni, uprawiali handel z polskim, tak wiejskim,
jak i miejskim zapleczem. Byli jednak pozbawieni elementarnej swobody poruszania się poza terenem swej dzielnicy.
Ta dzielnica w mieście była ciągle źródłem wszelkiego dobra, którego tak w sklepach niemieckich, jak i nielicznych polskich, w systemie kartkowym, w ogóle nie było. Tutaj można
było dostać wełnę i jedwabie, płótna lniane, skórę i bieliznę.
Wielkie musiały być talenty handlarzy Asyryjczyków i Fenicjan, które po wiekach odżywały w ich najmłodszych potomkach – Żydach. Tak więc jeszcze wtedy – w maju i czerwcu
żadne podejrzenia wypadków, jakie nastąpiły później, nie świtały nam w głowie po żadnej ze stron bramy getta.
A jednak podczas jednej rozmowy z przełożoną albertynek, prowadzących sierociniec5, w którym uczyłam najstarszą
młodzież, oczywiście w ramach „tajnego nauczania”6, poruszyłam sprawę Lotte. Uzyskałam wtedy obietnicę, iż przez
jakiś czas sierociniec może ukryć ją, ale po uzyskaniu papierów aryjskich powinna udać się w nieznające ją środowisko.
Wspomniała o jakiejś malutkiej plebanii w Gorcach, gdzie
diabeł mówi dobranoc. Przez konspiracyjny kontakt obiecano
mi polską szarą kennkartę.
Tymczasem trwało ciepłe, choć spóźnione lato. Krótkie
burze przelatywały nad jeszcze zielonymi zbożami, sadami,
w których owoce nabrzmiewały już sokami i dachami niewysokich domostw. Wojna toczyła się z dala od nich, trwała więc
pozorna cisza i złudne poczucie bezpieczeństwa.
Pod koniec czerwca odwiedziłam Kraków. Panował tu popłoch, znaczyła się bowiem akcja przesiedlania Polaków za
Wisłę – na Podgórze. W ten sposób oczyszczano stare centrum
z polskiego elementu, realizując istnienie urdeutsche Stadt
Krakau. Równocześnie z akcją tą rozpoczęło się wywożenie Żydów z krakowskiego getta – w niewiadomym kierunku. Wieść o tych dwu akcjach okupanta rozbiegła się lotem
błyskawicy. Jakby uprzedzając jakiś opór rozgłaszali Niemcy
wersje o przesiedleniu Żydów na Ukrainę do prac w rolnictwie. Nie zapobiegało to próbom ucieczek masowych z gett.
Reakcją na nie stało się ich zamknięcie. To znaczy Żydom nie
wolno było pod karą śmierci opuszczać swej dzielnicy. Trwał
jednak jeszcze pozorny spokój.
Nastały długie jasne popołudnia i wieczory, gdy szłam
w umówione dnie do Jewish Country – jak nazywała swą
dzielnicę Lotte. W ogrodzie, za domem, panował przedwie-
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czorny chłód i cisza pozwalająca na intensywną naukę, a potem swobodną kobiecą pogawędkę. Nie zataiłam przed Lotte
krążących wieści po Krakowie, a również już i w naszym mieście; oto relacje polskich kolejarzy, jak i wywiad Podziemia,
ustalały, iż pierwsze „przesiedleńcze” pociągi kierowane zostały w Lubelskie, gdzie wysadzano ich pasażerów. Pociągi
wracały puste. Te pogłoski wywołały w dzielnicy zrozumiałe
zaniepokojenie. Carmen przefarbowała matkę na blondynkę, by ją odmłodzić, uszyła wodoszczelne torebki, na dokumenty i biżuterię, a w małe nesesery spakowała jedynie najlepszą garderobę. Nie dopuszczała jednak żadnej złej myśli.
Lotte przeciwnie, chudła i mizerniała w oczach. Nie mogła
sypiać, ani jeść, skarżyła się na wielkie bóle głowy, które
uśmierzała mocnymi proszkami. Nie poznawałam jej…
to nie ta sama dziewczyna z naszych wędrówek nad rzekę
i herbat przy trociniaku.
Lipiec przyniósł niepokojące wydarzenia: Niemcy stanęli
w El-Emaila w Egipcie, wzmacniając siły włoskiego sojusznika. Trzymali nadal w oblężeniu Leningrad, przekroczyli Don
i szli od Morzą Azowskiego ku Morzu Kaspijskiemu na Astrachań, by odciąć Kaukaz.
U nas w Guberni szaleli: aresztowania „kotły” w mieszkaniach, depesze o „zgonach” w Oświęcimiu oraz masowe już
też wywózki ludności żydowskiej z gett. Wszystko to następowało jak tocząca się lawina…Słowa „Bełżec i gaz” coraz
częściej brzmiały złowieszczo w ustach…
W tej nagle zmienionej sytuacji ucieczka Lotte stawała się
realna i nagląca. Czas, który wydawał się nam odległy i nieprawdopodobny, skrócił się raptownie…
Nieobowiązująca obietnica przełożonej sierocińca stawała się warunkiem tej ucieczki, której niepowodzenie mogło
kosztować wiele tak samą Lotte jak i nas. I wtedy dopiero
w obliczu realnej grozy zadałam sobie pytanie, jaką postawę
winniśmy my Polacy zająć jako świadkowie tych wydarzeń?
Biernych obserwatorów czy aktywnych sprzymierzeńców?
Czy naszym obowiązkiem jest narażać swoje i najbliższe życie, udzielając pomocy? Czy w imię chrześcijańskiej miłości
bliźniego, ale i również własnego rachunku sumienia swych
win solidaryzować się z nimi w ich zagrożeniu? Nie znajdowałam jednoznacznej odpowiedzi…Mimo tych wahań szukałam dalszych możliwości ucieczki Lotte. Najtrudniejszym problemem, po zamknięciu dzielnicy, stało się samo jej wyprowadzenie na „aryjską” stronę. Wiadomo było, że tylko pieniądze
mogą tego dokonać.
Szpitalik żydowski usytuowany był na krańcach dzielnicy
w niżej położonej części miasta, tuż przy drugiej bramie zamykającej getto, gdzie służbę pełnili Ukraińcy. Przepustkę do
tego szpitaliku miała polska pielęgniarka realizująca oficjalną dostawę leków z polskich aptek. Była to wyjątkowej urody i dzielności dziewczyna. Ona to zobowiązała się „urobić”
ukraińskiego wachmana – jak go zwała – Bohuna, który „stracił dla niej głowę”, by przymknął oczy na wypadek, gdyby
któregoś wieczoru ją ujrzał wyprowadzającą młodą Żydówkę.
Ta oczywiście przekraczając bramę, odwdzięczy się mu grubą
złotą bransoletą. Po drugiej stronie, „aryjskiej”, spacerować
będę ja i przeprowadzimy Lotte do owego klasztornego sierocińca. Nie sądziłyśmy z Kaliną, bo tak nazywała się pielęgniarka, by było to coś niewykonalnego.
Nadszedł sierpień, ciągle upalny i słoneczny. Od jego
pierwszych dni, ciągnęły chłopskie furmanki pełne tobołków
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i waliz oraz ludzi przesiedlonych z malutkich osad miejskich
i wiejskich naszego powiatu do tutejszej dzielnicy. Można
było sądzić, iż właśnie dzielnica ta stanie się centrum żydostwa naszego powiatu.
Zapamiętałam dzień 15 sierpnia – święta zniesionego
przez okupanta. Szłam po pracy do dzielnicy od strony „dolnej” bramy, by oswoić się z miejscem, w którym Kalina miała
przekazać mi Lottę. W upalnym powietrzu przesyconym zapachami cebuli i czosnku, w szarej zakurzonej zieleni drzew,
domów z osłoniętymi przed upałem oknami, w ciżbie spieszących się nie wiadomo dokąd, lub siedzących na przedprożach
domostw ludzi, stłoczonych do granic możliwości po napływie ostatnich transportów z powiatu, gestykulujących, niedomytych mężczyzn, młodych wymalowanych kobiet i staruch
w perukach, w żargonie ich niezrozumiałej dla mnie mowy,
odczułam nagle jak nigdy dotąd ich inność i tragizm ich losu.
Wojna i represje okupanta starły z nich nalot pozornej asymilacji. Niosłam w to letnie popołudnie w torbie obok zeszytu
z ćwiczeniami angielskimi, masło, cukier i jajka dla Lotte i papierosy dla Carmen. Omal mi tego z rąk nie wyrwano.
- Panienka, sprzedaj panienka – mówiły – co kcesz, włóczka na cweter, cienkie koszule, co kcesz?
Tłumaczyłam, że to dla kogoś z dzielnicy, że to już sprzedane. Wtedy w oczach tych głodnych kobiet ujrzałam taką
nienawiść, iż żałowałam, że obrałam tę okrężną drogę przez
getto do domku ogrodnika. O lekcji tego dnia nie było mowy.
Mówiło się o przesiedleniu na Ukrainę, o detalach tego pobytu
tam, rozpowszechnianych przez Niemców i rzecz dziwna –
żydowskich policjantów. Mówiło się też o polskiej wersji tego
przesiedlenia….o Bełżcu. I właśnie tego wieczoru Carmen
spytała mnie, czy wyprowadzę Lottę? Zawołałam w irytacji:
- Niczego takiego nie obiecywałam.
Stały przerażone. Gdy ochłonęłam, pojęłam, że moja uwaga
o aryjskiej urodzie Lotte zrodziła w nich nadzieję i teraz nie ma
już dla mnie odwrotu. Powiedziałam więc możliwie bez emocji.
- To nie ja ją wyprowadzę. Ja tylko znalazłam taką, która
to uczyni i miejsce, gdzie chwilowo się ukryje. Jest to pielęgniarka Podziemia, która za złotą bransoletę ma słowo ukraińskiego wachmana, iż jej nie zatrzyma z żydowską dziewczyną.
Ale Lotte musi się sama zdecydować, czy chce wyjść i podjąć
takie ryzyko. Tego nie można odkładać, bo z każdym tygodniem zmniejsza się szansa ucieczki.
Lotte milczała.
Niechże pani odpowie wiążąco. Muszę przecież kontynuować całe przedsięwzięcie dalej.
- Proszę jej nie pytać. Ona wyjdzie…Ona wyjść musi,
proszę jej tu nie zostawiać, chodziła pani z nią przecież
nad rzekę.
Poczułam lęk. Nigdy nie planowałam być bohaterką i to
w takich okolicznościach, ale nie miałam wyjścia. Nie mogę
im teraz odmówić, to tylko bezbronne kobiety, to tylko ludzie…
-Niech pani zapamięta, Lotte. Po tej niedzieli w każdy poniedziałek i środę, to jest w dniach, gdy przychodzi tu pielęgniarka będzie ona w białym fartuchu flirtować z Ukraińcem
popołudniową porą w bramie. Musi to być przed godziną policyjną – pani do niej podejdzie i wręczy tę bransoletę. A teraz
proszę mi dać jakąś fotografię paszportową.
Tego wieczoru Lotte odprowadzała mnie od swego domu,
aż do głównej bramy, pilnowanej przez żydowskiego policjanta, dla nas ciągle jeszcze otwartej.
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Była załamana, płakała, że cierpi na potworne bóle głowy,
nie może jeść, ani spać, a strach paraliżuje jej wolę. To było
groźne. By jej dodać otuchy, powiedziałam:
- Przełożona sierocińca, Kalina i ja też się boimy. Pani
musi trzymać nerwy na wodzy, bo mogą one zawieść i wsypać
nas wszystkie trzy. Głowa do góry! Keep smiling! Czeka pannę Lotte po wojnie – po klęsce Hitlera – Erec Israel.
Zaprzeczyła przez łzy i dodała przekornie:
- Czeka mnie Statua Wolności.
W najbliższą niedzielę powiadomiłam przełożoną, że sprawa ukrycia Żydówki jest aktualna, że nie będzie ona ciężarem
dla tego żyjącego tylko z jałmużny zgromadzenia zakonnego,
gdyż ona może i chce się odpłacić. Wręczyłam też Kalinie
„przynętę”, by ją pokazała wachmanowi Ukraińcowi. Pieniędzy, jakie dla niej przeznaczyła Carmen, nie przyjęła.
Nadszedł poniedziałek, a po nim kolejna środa. Lewej
kenkarty ciągle jeszcze nie było. Spacerowałam o umówionej
porze po pełnej kurzu uliczce, ale Lotte nie nadchodziła. Gdy
w piątek usiłowałam wejść na teren dzielnicy, by u ogrodników dowiedzieć się czegoś o niej, żydowski policjant nie przepuścił mnie dalej.
- Nie wolno już nikomu bez passierscheinu wchodzić na ten
teren. Niech się pani tu nie kręci.
Nadjechało jakieś auto niemieckie, więc zesztywniał i piskliwie wołał:
- Nima żadnych geszeftów, nima towaru, nima auswesu,
odejść od bramy.
Od 23 sierpnia 1942 r. wraz z Żydami nieustanie przybywającymi z najzapadlejszych osad powiatu, zjeżdżały watahy Ukraińców, które wraz z niemiecką żandarmerią w zielonych mundurach i Policją luzowały policjantów-Żydów. W spokojnych do tej
pory uliczkach i na rynku, nie wyłączając obszaru kopalni, było
ich pełno: w bojowych kaskach z karabinami i browningami,
z olbrzymimi tresowanymi psami u boku.
W kolejny poniedziałek, w którym miałam znowu iść pod
dolną bramę, ujrzałam Niemców przemierzających ciężkimi krokami ulice getta i sąsiadujący z nimi obszar miasta – ujrzałam też
chłopskie wozy wiozące nakryte płachtami trupy Żydów przyłapanych w rozpaczliwej ucieczce na polach i lasach podmiejskich. Moje złudzenia o „przesiedleniu na Ukrainę” rozwiały się.
Wieczorem wyszłam na umówione spotkanie: z rogu uliczki widziałam jak na dłoni bramę wraz z siedzącym tam wachmanem,
a przy nim w białym fartuchu dziewczynę. Ich głosy i śmiechy
dobiegały aż tutaj. Popatrzyłam w pustą przestrzeń getta, oczekując Lotte. Dochodziła dwudziesta druga, po której, mimo jasnego dnia letniego obowiązywała godzina policyjna. Lotte nie
zjawiała się. Kalina jakby zwlekała z odejściem, jakby jeszcze
czekała…wreszcie popchnięta do wyjścia z poufałym klepnięciem w pośladki – wyszła. Gdy się do mnie zbliżyła, oznajmiła, że w najbliższych dniach akcja przesiedlenia obejmie
i nasze miasto. Wątpi więc, by w środę mogła jeszcze wejść
na teren szpitalny.
Dnia 25 sierpnia, wychodząc z pracy ujrzałam plakaty obwieszczające „przesiedlenie” Żydów w dniu następnym. Głosiły, iż za ukrycie kogoś z nich, cały polski dom będzie ukarany
śmiercią. Okna polskich mieszkań mają być zamknięte, podobnie
bramy, ulice możliwie puste, należy więc ograniczyć chodzenie
po mieście. Wszystkie przepustki na teren getta tracą moc.
Wracałam powoli do domu. Z soldatenheimu7 słychać
było bojowe pieśni i pijackie śmiechy. W autach wyjeżdżali
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bardzo młodzi oficerowie oddziałów SS Totenkopfstansarte,
którzy mieli przeprowadzać to „przesiedlenie. Podnieceni
alkoholem, zaczepiający zza szyb aut przechodzące młode
kobiety, piękni, młodzi chłopcy – takie bestie. Gęste patrole
zatrzymywały nielicznych przechodniów, sprawdzając dokumenty. Już z dala widziałam dzielnicę oświetloną lampami,
które oślepiały oczy. W ich blasku nawet mysz nie mogła się
prześlizgnąć na polską stronę. Kalina nie miała już możliwości wejścia na teren szpitala.
Zapadła upalna i rozgwieżdżona noc. W pokoju o zamkniętych i zaciemnionych lotniczą storą oknach było duszno. Zgroza zawisła nad dzielnicą, ale i nad naszą częścią
miasta. Nie mogłam usnąć…Chciałam nie myśleć o Lotte,
o zamkniętych i skazanych na śmierć ludziach, za bramą
getta, o widoku trupów wiezionych na chłopskich wozach,
o zrozpaczonych i dlatego nienawidzących mnie Żydówkach,
targujących się ze mną, gdy ostatni raz byłam w dzielnicy, ale
nie mogłam.
I nagle cały mój żal, litość, współczucie wobec ich tragedii zmieniły się w złość przeciw Lotte. Zawiodła moje zaufanie, przekreśliła moją i tamtych dwóch kobiet bezinteresowną gotowość niesienia jej pomocy, mimo ryzyka, jakie ta
pomoc oznaczała. Nie doceniła starań w przygotowywaniu
jej ucieczki, które to starania oznaczały w mym sercu jakiś
gest pojednania…
Płakałam z głową wtuloną w poduszkę, biłam w bezsilnej złości w jej puch i krzyczałam w ciemność i pustkę
mego pokoju.
- Ty kosmopolitko od siedmiu boleści. Ty tchórzliwa nieszczęsna aryjska Lotte. Nie ujrzysz ani Statuy Wolności, ani
ziemi Twych proroków, o którą nie chciałaś walczyć. Palestyny. Erec Israel.
Dwadzieścia cztery godziny grozy, opowiadania świadków mieszkających w rejonie dworca o dwu wielkich pociągach bydlęcych przeładowanych ludźmi, o porzuconych
na ulicach walizach w tej drodze do „kresu nocy”, o niedopuszczaniu komitetu obywatelskiego z wodą, o krzykach,
przekleństwach i modlitwach, o obłędzie upychanych na siłę
do wagonów i duszeniu się z braku powietrza ludzi. Tych,
których nie zdołano załadować, wystrzelano w okolicznych
lasach Baczkowa.
Kiedy nazajutrz uspokoiło się wszystko, poszłam do domu
ogrodnika. Przekroczyłam otwartą i już nie pilnowaną bramę. Żona ogrodnika opowiedziała mi, że przez ostatnie dni
przed nieszczęściem między Lotte a jej matką i siostrą trwały
głośne kłótnie, ale ona nie znając mowy niemieckiej, nie wie
o co chodziło. Krzyczały na nią, a ona płakała. Gdy o świcie
weszli Niemcy z psami i kazali opuścić dom i skierować się
do dworca, panna Lotte była tak oszołomiona proszkami, że
pani Carmen musiała ją nieść. Widziała to tylko z okna, bo
nie wolno im było wyjść z mieszkania w tym czasie. Czy panna Lotte doszła do pociągu, czy też do lasu baczkowskiego,
tego już ogrodniczka nie wiedziała.
Gdy wracając powoli mijałam otwartą bramę getta, olśniła
mnie nagle myśl: a może to nie brak odwagi i załamanie nerwowe Lotte uniemożliwiły jej ucieczkę, ale zrodzone w ostatniej chwili, w tej strasznej próbie życiowej, uczucie solidarności i wierności ze swym narodem, ze swoją matką i siostrą kazały jej przyjąć ich wspólny Los – ich wspólne męczeństwo?
* * *

35

Opublikowany tekst jest jednym z rozdziałów opowieści biograficznej Marii Odyniec pt. Dzieci zawieszenia
broni, wydanej przez Wydawnictwo „Marpress” w Gdańsku w 1996 r. Autorka przedstawia w niej kilka portretów
literackich, młodych ludzi w latach okupacji hitlerowskiej.
Wydawca pisze, że Autorka pokazuje w nich fascynacje,
obyczajowość i dzień powszedni młodego pokolenia,
które musiało żyć w latach pogardy dla wartości moralnych. Dwa opowiadania „Lotte” i „Achmed” związane są
z Bochnią i chociaż słowo „Bochnia” nie jest w nich wymienione bieg wydarzeń i topografia miejsca pokazuje, że
akcja rozgrywa się w Bochni. Autorka przekazała w połowie lat 90. XX wieku maszynopis tych opowiadań redaktorowi naczelnemu „Wiadomości Bocheńskich”. Opowiadanie „Achmed” zostało opublikowane w nr 4/1996 r.
Przypisy od redakcji:
1
Maria Odyniec od jesieni 1940 r. mieszkała w rodzinnym domu Górskich i Michników, wybudowanym przez
jej dziadka Czesława Górskiego przy ul. Orackiej koło
plant. Sąsiedni budynek zajmowała niemiecka policja
kryminalna (KRIPO).
2
Furtką od ogrodu w kierunku północnym można było
wyjść na tzw. „kolejkę” i wzdłuż nieistniejących dzisiaj
torów z kopalni soli przejść ul. Wodociągową nad Rabę.
Po wojnie cmentarz komunalny został rozbudowany
o kwaterę żołnierzy radzieckich i ogrodzony.
3
Rzeka Raba oddalona jest od Bochni o ok. 3 km.
4
W maju 1939 r. Autorka wraz z mężem Tadeuszem
Szeferem odbyła podróż poślubną do Grecji i Ziemi
Świętej.
5
Wg informacji z archiwum Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Krakowie z 18.08.2015 r. sierociniec znajdował się przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 49 i prowadzonym był przez Siostry Albertynki od maja 1941 r. do
17 kwietnia 1951 r. zaś dom starców przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 73 od 6 grudnia 1933 r. do 29 stycznia
1953 r.
6
W jesieni 1940 r. Maria Odyniec, znająca biegle język
niemiecki i francuski skierowana została przez swoich
przełożonych konspiracyjnych ze Stronnictwa Narodowego z Krakowa do Bochni w celu zbierania materiałów
wywiadowczych i do pracy w tajnym nauczaniu. Zatrudniona została w Biurze Żupy Solnej w Bochni przy
plantach jako maszynistka polsko-niemiecka z bocheńskiej Żupie Solnej, (zob. Maria Odyniec. Zapiski wojenne [w:] „Wiadomości Bocheńskie” nr 5/1993, Erna
Trzensioch. Sylwetki Niemców w salinie bocheńskiej
[w:] „Wiadomości Bocheńskie” nr 1/1994) a w sierocińcu Sióstr Albertynek tłumaczyła ważne dla wywiadu
SN (NOW Kobiet) dokumenty. Nadal przekazywała artykuły i wiersze do konspiracyjnego „Szczerbca”.
7
Soldatenheim czyli Niemiecki Dom Żołnierza (DSH,
Deutsche Soldatenhaus, Soldatenheim), pełniący rolę
hotelu, restauracji, teatru i domu publicznego przeznaczony był dla urlopowanych żołnierzy niemieckich. Wg
relacji Franciszka Pudły mieścił się w budynku przedwojennego Towarzystwa Kasynowego w Bochni przy ul.
Kazimierza Wielkiego nr 9. Obecnie właścicielem budynku jest bank Pekao S.A.
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Lotte Fraenkel we wspomnieniach Krzysztofa Kwaśniewskiego Moje bocheńskie wspominki, opublikowanych na łamach „Wiadomości Bocheńskich” nr 3/2012
(fragment):
Moja nauczycielka angielskiego, miła osoba nazwiskiem Lotta Frenkel przybyła do Bochni z Bielska, ze
starą matką. Z początku mieszkały w mieście, potem
już w (utworzonym, jak teraz ustaliłem, w marcu 1941
r.) getcie (w „dzielnicy żydowskiej”, jüdisches Wohnungsviertel, jak wtedy mówiono – najczęściej po prostu „w
dzielnicy”, „do dzielnicy”), potem przychodziła już tylko za przepustką, potem przyszła (w zimie) pokazując z
uśmiechem postrzępioną watolinę pod swoim płaszczem,
bo futra trzeba było oddać na potrzeby marznącego już w
Rosji Wehrmachtu (żartowała nawet, że są nowe komendy: karakuły na prawo, skunksy na lewo, środkiem mał-
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py marsz do boju!) A potem, zupełnie nagle (w sierpniu
1942 r.) była „akcja”. Getto obstawione wartownikami, a
w getcie nawet nie krzyczano, tylko czasem słychać było
strzały (ponoć po tej „akcji” niemieccy oficerowie zażądali od przewodniczącego gminy żydowskiej 10000 zł za
„zwrot kosztów zużytych nabojów”). Wielu znajomych,
wśród nich i ona, nagle po prostu zniknęło. Ludzie bali
się nawet zbytnio dopytywać się o ich los. To prawda, że
myślało się głównie o tym, że „to jeszcze nie my”. I nie
sądzę, by myślenie to nie było podobne i tam, w getcie, u
mieszkańców tych domów, których jeszcze nie „opróżniono”. Kto tego sam nie doświadczył, ten nie wie nic o tych
sprawach. Aby nie zginąć dobre jest często jakiekolwiek
kryterium, także narodowościowe, ale przecież ratowano
się nawet nie bacząc na śmierć najbliższych. Nasze uczucia były doprowadzone do stadium wrzenia.

Josef Wiener

Wspomnienia z getta w Bochni
Pamięć żyje w świadkach zdarzeń, Kolejnym pokoleniom
pozostaje jej ślad; wspomnienie, zapisana
relacja, zachowane pamiątki – dowody,…
i echa . Od nieżyjącej już starszej krewnej usłyszałam kiedyś opowieść o żydowskim chłopcu, sierocie w polskiej rodzinie
gdzieś z kolonii górniczej. We wrześniu,
a może było to już później przejeżdżający
Niemcy zobaczyli chłopca. Padł śmiertelny
strzał. Czy była to pierwsza w Bochni ofiara holocaustu? I kolejna opowieść z tych
jakie powstawały w dramaturgii zdarzeń
wykraczających i dla ówczesnych poza
tzw. ludzkie wyobrażenie. Niemcy wywożą Żydów z getta. Ustawiono wagony od
stacji po kolonię górniczą. Kilku młodym
Żydom udała się ucieczka. Biegną Podedworzem na Dębczę, piękne pustkowie
pachnące latem macierzanką. Być może
chcą się ukryć w niedalekich parowach Krzęczkowa porosłych ostrężynami i maliniakami wśród wierzbowatych krzaków. Stąd już blisko Łychów, Łazy. Lecz to się im nie uda.
Ktoś wskazał. - Tam, tam uciekli . Czy wiedział, że goniła
ich śmierć?
Miliony ludzi skazanych; każdy z nich mógłby mieć swoją
opowieść. Jak ta, przechowywana w bocheńskim Archiwum
kopia zapisu relacji ocalonego z zagłady Josefa Wienera ur.
18 I 1927 roku w Jurkowie w powiecie tarnowskim, polskiego Żyda ze Starego Wiśnicza niedaleko Bochni, po wojnie
zamieszkałego w Izraelu. Jego liczne rodzeństwo zginęło.
Przeżył kuzyn Henry, który żyje dzisiaj w Ameryce. Wspomnienia Wienera, napisane po latach, układają się w historię dramatycznej walki kilkunastoletniego chłopaka o życie

swoje i rodzeństwa. Po likwidacji bocheńskiego getta już
tylko swoje. Z całości obszernego rękopisu, liczącego 42 strony formatu A4, z zachowaniem oryginalnej pisowni i stylu ich
autora przetransponowałam te fragmenty,
które informują o getcie w Bochni. Jego
polszczyzna jest potoczna, kolokwialna mowa środowiska - jaka pozostała w jego
pamięci po latach.
Ekspulsja.
Wiśnicz Nowy, wg Wienera był to koniec 1941. W miasteczku chodziła wiadomość, że mają mobilizować wszystkich
furmanów zbliskich wsiach, ażeby odwiezić wszystkich Żydów z Wiśnicza Nowego
i okolicy do miasta Bochni, bo tam były
pociągi, i miano ich transportować do nieznanego kierunku. Żydzi zaczynali się organizować, wybrano komitet z zamożnych ludzi, którzy mieli wpływ. Celem ich był, doiść do zrozumienia z SS manami
i przepłacić kontrybucję, aby zdjąć tą klęskę. Jednocześnie
wielbni i bardzo pobożni ludzie modlili się w bożnicach, jak
również gromadzili się na cmentarzu, lamentowali i błagali na grobach przodków i proroków, ażeby zrezygnowali to
okrótne przeznaczenie. Niestety bestje niemieckie były tak
uparte(….) Es es mani podali datę, że wszyscy Żydzi mają
się zameldować na rynku w Wiśniczu Nowym.
Próba uratowania się ucieczką.
Mojego Ojca jeszcze przedtym złapali i wysłali na przymusową pracę do Prokocimia. Najstarszego Brata także
wysłano do obozu Płaszowa, a my dzieci uciekaliśmy. Moi
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wujkowie wzięli mojego najmłodszego Brata. Ja wziąłem
mojego starszego Brata i uciekaliśmy do oddalonej wsi od
nas. (Przechował ich napotkany chłop. przyp.E.M.) Po kilku
dniach gdzie myśmy byli schowani pomiędzy snopkami na
strychu, przyszedł do nas ten chłop, i opowiadał nam okropne rzeczy co niemcy porabiają z Żydami i jak oni ich szukają. On dał nam do zrozumienia, że niemożemy być więcej
u niego.
W drodze do getta
Błagaliśmy ażeby się litował nad nami i przyrzekaliśmy,
że tej nocy wszyscy jego opuścimy. Byliśmy 8 osób. Początkiem ciemnoty ruszyliśmy wdrogę. Naczele szedł Maniek
(krewny Wienera),i on nas prowadził w kierunku Bochni.
Przechodziliśmy boczną drogą przez pola i lasy. Niebezpieczeństwo groziło nam całą drogę. Milczenie było absolutne, niewolno było wymówić ani jednego słowa. Zostaliśmy
bez sił, droga trwała kilka godzin. Zorzem dostaliśmy się
do miasta Bochni. Po wysiedleniu pogromach i ukrywaniu
się, znów jesteśmy na powierzchni, i znajdujemy się między ludźmi. Maniek nam wyjaśnił, że można tutaj chodzić
wolno, ubrać żółtą opaskę na rękawie, zarejestrować się
i mieszkać w domach żydowskich gdzie niedawno temu zostali ewakuowani wpierwszych transportach widocznie na
zagładę do Oświęcima
Getto – nadzór , przymus , konfidenci, kara śmierci.
Niemcy podzielili to miasto na dwie części. Jedna była
Żydowska a druga cześć chrześcijańska. Żydom wolno było
mieszkać tylko gdzie im było przeznaczone. Tą Żydowską
cześć niemcy zaczynali ogradzać płotem i drutami kolczastymi, a kto próbował przejść na drugą stronę to zn. chrześcijańską został na miejscu rozczelony…. Ghetto Bochni dzielono na dwie części A i B. A to byli młodzi zdrowi
i zdolni do pracy, a B to byli starzy słabi i dzieci. … także
bramy zrobiono.
…Ghetto zostało zbudowane, patrole niemieckie ukraińskie Polskie zaczęły patrolować … .Niemcy się starali ażeby
w ghetcie był porządek i czystość. Do tego celu stworzyli
komitet i policję Żydowską, która wykonywała co niemcy
rozkazali. Czasami byli gorsi niż niemcy. Byli także tacy,
którzy współpracowali z niemcami, aby uzyskać dobrości,
także mogli wyjść z gheta na chrześcijańską stronę, bez tej
żółtowej opaski… od nich trzeba się było strzeżyć.
Światło w tunelu.
Wujkowie, moi dwaj bracia i siostra Helena, także ja
byliśmy w ghetcie B. Moje siostry bliźnięta zgubiłem zniemi kontakt podczas wysiedlenia z domu(… ) i myślałem
o ucieczce z ghetta do przeszczeń, żyć wpolach lasach, być
między Polakami. Międzyczasie przechodziłem się w ghetcie aby zapoznać terenu i pobadać miejsca ucieczki. Nagle
zoddala zauważyłem gospodarstwo objęte było w ghetcie,
było tam małe pastwisko, na którym pasła się tam krowa
i koń przywiązany do wozu. Zrozumiałem, że to należy do
chrześcijańskiej rodziny i że to gospodarstwo znajduje się
w żydowskim getcie[1]. Przyszedł mi pomysł do głowy,
może ja tutaj będę mógł pracować jako Polak. Doszedłem do
właścicielki i przedstawiłem się, że jestem Żydem i ,że także
wdomu mieliśmy gospodarstwo i znam tą pracę i chciałbym
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u Pani pracować zamiast jedzenie i spanie. Ta Pani spoglądała i badała mię, po chwilę powiedziała, że będzie zgodna
mię przyjąć do pracy, ale ze spaniem będzie problem. Ja jej
zaraz odpowiedziałem, że nie obchodzi mię spać stajni skrową. Ta Pani się zgodziła. (….) Władałem świetnie po Polsku, wyglądałem jak Polak. Poszedłem zawiadomić mojej
rodzinie o moim nowym miejscu. Wiedziałem, że będę im
mógł pomóc, ażeby nie głodowali, także zakazałem, ażeby
mnie nie odwiedzali, bo nikt nie wiedział, że ja tutaj mam
rodzinę. Szybko opanowałem gospodarstwem i byłem lubionym przez Panią i jej rodzinę. Ta Pani kształciła (była- p. a.)
dla mnie jak mamusia, byłem bardzo szczęśliwym. Ta mamusia nazywała się Felicja Płachcińska ona miała czterech
synów:(…) ,a najmłodszy syn Ludwik był wmoim wieku 14
miał lat. Starsi synowie byli żonaci (… ). Wszyscy wiedzieli
kim ja jestem i pilnowali ten sekret. Ludwik stał się moim
kolegą mieliśmy wspólny język (….) Pewnego dnia mamusia wzięła mię do bramy ghetta, gdzie Niemcy i Polacy stali
na warcie i przedstawiła mię im. Ona im tłumaczyła, że jestem parobkiem jej, ażeby umożliwili mnie wyjść z skrową
lub skoniem na aryjską stronę…na moje szczęście nie pytali
się o moich identycznych papierach, wiedzieli tylko, że moje
imie jest Józek. ( … )Mamusia doręczyła mi klucz zbramy
to był obok głównej bramy, gdzie dozorowali Niemcy i Polacy. To była nasza prywatna brama. Miałem dużą odwagę,
poraz pierwszy wziąłem krowę na łańcuchu do pastwiska.
Zbliżałem się do bramy, moje nogi drżały ze strachu, usiłowałem się nie wykazać tego, powitałem tych strażników
spochwalonym Jezusem Chrystusem. Otwarłem bramę pod
dozorem tych policjantów, za sobą zamknąłem i już byłem
na aryjskiej stronie. Zauważyłem, że Ludwik z oddala mię
obserwóje ( … ). Moje uczucie było wspaniałe, jestem wolnym człowiekiem. Do ghetta wchodziłem i wychodziłem
kiedy zechciałem, klucz bramy był wkieszeni, byłem pewny siebie.
Szmugiel.
Zygmund z Jankiem handlowali zjajkami, (… ).Czasami
także ja jechałem znimi za Wisłą do wsiach kupować produkty i sprzedać w Ghetcie. Jakżeśmy wracali stowarem do
domu, a jak to wyszło wzimie wszystko było zamrożone.
Jechaliśmy przez zamrożone wody i jeziora. Nie raz lud
skrzypiał pod sankami, koń się poślizgną na lodzie i upadł.
Nie miał siły stanąć, on ciągną za dużo towarów. Były chwile opaczenia, (rozpaczy-p.a) myślałem, że stąd już nie wyjdziemy, nikt o nas nie będzie wiedział jak utoniemy. Niewiem co myśleli bracia.. . Nie widziałem na nich żadnego
zmartwienia, to mi dodawało dużo otuch. Oni byli dużymi
ryzykantami. Po odpoczynku udało się nam ustawić tego
konia na nogach, i znów ciągną te sanie w kierunku Bochni. Ludwik był na warcie, jak on nas zobaczył, to szybko
otwierał bramę ghetta, widocznie ta warta była przekupiona,
gdyż nas nie rewidowano. Moje uczęszczanie na takich wyjazdach stymi braćmi dodawało mi dużo odwagi i pewności
siebie. Te świeże produkty były gotowe do sprzedania, ja to
robiłem bez chęci bo się obawiałem o jakich znajomych. Ta
klijentura rozmawiała między sobą po Żydowsku, czasami
obgadali mię i przeklinali, bo im nie dogodził co chcieli, brat
stał zamną i dodawał mi rację. Niezapomniałem także, że
miałem głodnych braci, i musiałem im pomóc. Nocami zdją-
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łem zworkach trochę mąki i ziemniaków, ażeby dostarczyć
moim braciom. Każdej okazji jak tylko mogłem wziąść do
kieszeni trochę żywności to byłem szczęśliwy. Mój starszy
brat przychodził wnocy na umówionym miejscu poza stajnią
co jemu przygotowałem on to zabrał.( … ) Jak wychodziłem skrową na pastwisko, zawsze brałem ze sobą koszyczek
z sierpem aby przynieść królikom różne liście albo świeżą
koniczynę do jedzenia. Na dole koszyka wkładałem różne
jarzyny co na polach spotkałem, to wszystko było przeznaczone braciom. Ja byłem ich podporą, co moje oczy
widziały zawsze myślałem
o nich. Moja rodzina mieszkała z Wujkami. Nocami się
podkradałem do nich, ażeby
ich odwiedzić i słyszeć co im
brakuje. Zabroniono surowo
było przenieść jakichkolwiek
produktów do ghetta.
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przedtem znadzieją, że to będzie ostatnia akcja, i wojna się
zakończy. Po zakończeniu tej masakry… , Dużo znajomych
już nie spotkałem, a ci którzy zostali ocaleni w bunkrze P.
Płachcińskiej niemieli słów jej podziękować, …
Śmierć Janusia.
W 1943 roku w jesieni , po północy jednego wieczora SS
mani oblężyli to getto wkroczyli do środka zaczęli wrzeszczeć i atakować Żydów…. Tym razem zgubiłem moją odwagę, i wszedłem do tego bunkra, który był pod stodołą, tam
było miejsce na pięć osób, a wszedliśmy dziesięć, … Słyszeliśmy krzyki i poszukiwania tych SS manów….
Było dziecko między nami
i zaczęło płakać. Matka
jego zapchała mu gębę
skocem. Es es mani kręcili się cały czas spsami.
Te wilczury wąchały, że
coś jest pod stodołą….
Bunkier nadzieja na przeNa szczęście królik uciekł
trwanie.
spod stodoły,… zrozumieJednego bardzo wczesnego
li, że się mówi królikach
ranka weszli do ghetta es es
a nie o Żydów. Wtęczas
mani zaczynali bić i krzyczeć
opuścili tą stodołę i dali
na Żydów, ażeby zgromadzinam oddychać. Akcja
li się na centralnym miejscu
tego ghetta trwała 10 dni.
zrzeczami co można było nieść
Warunki były niedowyw rękach. Żydzi wtamtych
trzymania, byliśmy bez
czasach byli świadomi na to,
jedzenia i picia. Po tyże budowali różne kryjówki
godniu była cisza około
wścianach albo pod ziemią,
nas. Wyszedłem stej dziukażdy jeden według swojej myry.. (…). Pomiędzy nami
śli i zdolności, było wiadomo,
była rodzina tak zwana
że takie akcje będą powrótne.
Kaufman z żoną i dziecCi którzy się zameldowali na
kiem. Ja z nim byłem
centralnym miejscu zostali
bardzo zaprzyjaźniony,
transportowani wnieznanym
ten synek miał 5 lat – był
kierunku. U P. Płachcińskiej
pięknym chłopczykiem,
także był bunkier pod stodoi był zabawem wszystkich.
łą. Oczywiście cała rodzina
(…) Kaufman przekupił
wiedziała o tym. Podczas gdy Figurka Matki Bożej przy ul. Kolejowej w Bochni fot. S. Kobiela
jakiegoś wartownika za
SS mani gromadzili tych Żydużo pieniędzy i mieliśmy
dów na zbiorowisko. Ja wziąłem moją krowę z łańcuchem pewnej godzinie w nocy być na granicy (getta) ażeby przejść
i koszykiem, i wyszedłem przez bramę dozorowaną przez SS na aryjską stronę, ale myśmy się spóźnili, a straża się także
manów i Polskiej straży, także Żydowska policja tam była zmieniła. Nie wszyscy wyszli stego bunkru, starzy pozostatzw. Ordnungsdienst (…) , ale przed moim wyjściem z ghetta li się. Oni niemieli już siły wędrować, wierzyli , że wojna
wskoczyłem do stodoły i zawaliłem z snopkami ten bunkier, się kończy. … Kaufman mię prosił, ażebym mu pomógł
gdzie pod ziemią byli schowani Żydzi. Ja przyszedłem z kro- przeprowadzic tego synka(…) . Ustawiliśmy się wrzędzie
wą jak zazwyczaj na pastwisko do „Solnej Gury” , wpobli- gęsiowym ,pierwszy szedł Kaufman, ja za nim z dzieckiem
żu gdzie Płachcińscy mieszkali. Ja byłem zajęty moją pracą, jego żona itd. …droga którą szliśmy była bardzo straszli…, ale spoglądałem jak ludzie z Wyrandach obserwowali jak wa. Były znaki , że tutaj odbywał się pogrom. Domy zbusię odbywała masakra wghetcie. … To oblężenie trwało ty- rzone, deski wyrwane, meble rozrzucone, co nie! Natkalidzień czasu. Po wysłaniu tych zebranych Żydów pociągami śmy się spsami kotami, różne wizerunki się zdarzały, a to
do Oświęcima, zaczynali SS mani szukać od domu do domu, małe dziecko trzyma silno moją rękę, i milczy, wszystko
każde miejsce które było podejrzane zostało zburzone. Jak zrozumiał.(…) Strażnik nas zauważył i zakrzyczał stój !
znaleźli schowanych ludzi wyciągali ich i na miejscu zosta- Ojciec tego dziecka trzymał rękę w kieszeni chciał podać
li rozczelani. Nasz bunkier został ocalony, jak skończyli tą temu strażnikowi łapówkę, ale on celował,… jego mamurzeż, to te zwierzęta niemieckie opuściły to getto. Jak się sia błagała litości… Ta scena trwała może dwie ….minuty,
dowiedziano o tym, znów Żydzi mogli wyjść z bunkrach nagle strzał ! Oderwałem się od tego dziecka nazywano go
i różnych kryjówkach na powierzch, i prowadzić życie jak Januś. On nie otworzył nawet buzię, milczał, nie słyszałem
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niczego tylko strzałów. Ja przeskoczyłem ten płot na aryjską stronę, kule gwizdały, a czołgałem się na brzuchu (…)
. Straszne lamentowanie strzały i krzyki słyszałem z miejsca
którego, dopiero i teraz uciekłem.
Cud!
Ja chciałem się dostać do mamusi…. Zbliżałem się do
głównej drogi, tam były także koszary wojskowe. Musiałem
przekroczyć na drugą stronę, przykradłem się do rogu, ażeby
skontrolować czy niema nikogo, nagle zauważyłem, że dwaj
komendanci tego ghetta z dużym wilczurem na przodzie, zbliżają się do mnie, ja ich zapoznałem, to był komendant Niemiecki Gebels, a jego pomocnik Polak nazywał się Malinowski. Niemiałem czasu uciekać bo byli blisko mnie. Na tym
samym rogu stał pomnik Matki Boskiej z Jezusem na rękach.
Ten wilczur już był koło mnie kilka metrów, i zaczął wąchać.
Ja podniosłem moje ręce, przylepiłem się do pomnika, przestałem oddychać i błagałem Matki Boskiej, ażeby mię ratowała.
Oni szli naprzód, a ja…na palcach przylepiony do Matki Boskiej. Wydawało mi się, że ten wilczur skoczy na mnie, i targa
mnie na kawałki, to był cud, i tak się ocaliłem. Jak trochu
przyszedłem do siebie, to musiałem teraz przeskoczyć na drugą stronę drogi, gdzie patrolowała straż Niemiecka skarabinem
na ramieniu. …wówczas jeszcze raz rzuciłem wzrok do Matki Boskiej i prosiłem, ażeby nadal mię chroniła i pomagała.
Podczas przelecenia drogę, ten wartownik się odkręcił i zaczął
krzyczeć ,halt, halt, uciekałem zygzakiem i słyszałem szczały,
zginąłem wciemności. Koniec końcem po takich okrutnych
wypadkach przybyłem do mamusi. To jest niedookreślenia, jak
wszedłem do domu, jaka rozpacz i rozpłakiwanie. Teraz byłem
przerażony i złamany. Ludwik milczał cały czas i spoglądał na
mnie. Mamusia mi podała jedzenie, ażebym się ożywił, (…)
Mamusia…bardzo zmartwiona i przestraszona, wyrzekła, że
ten bunkier pod stodołą został wykryty i wyciagają stamtąd
tych, którzy się pozostali. Mamusia się obawiała, że SS mani
przyjdą tutaj ją śledczyć i rewidować. Ja musiałem uciekać…
Ognisty stos
…Ja poszedłem na Solną Górę na pole,… tam także pracowałem, tylko przed kilkoma dniami te ziemniaki, które sadziłem zdążyłem ich zbierać, a stych badeli robiłem kupki. Nie
wyobrażałem sobie wówczas, że ja się będę musiał ukrywać
wtych badelach. Ludwik mię obserwował do której kupki
wszedłem, ażeby mi przynieść, coś do jedzenia … przyniusł
mi w wiadrze trochu jedzenia i list od mamusi…,że tych Żydów których wyciągano z bunkru zostali roztrzelani, i także
tych wszystkich, którzy zostali złapani po ostatniej akcji, przy-
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wieziono ich na Solną Górę zrobiono duże ognisko strupów
i desek i mają to podpalić wieczorem, i oświetlić całe miasto
Bochni, wtym sposobem oznaczyć, że miasto Bochnia jest
uwolniona od Żydów. Moja najmłodsza siostra Helena była
także chwycona i roztrzalona i znajduje się między tymi trupami. Leżałem pod tymi badelami, i oczekiwałem zupełnego ciemienia, ażeby stej kryjówki wyjść. Podczas odkrycia się stych
badel okazało mi się ogromne ognisko, które oświetlało całe
miasto. Ja stoję pod drzewem i opatrywam się naokół, gdzie
ja teraz pójdę, do jakiego kierunku się wzrócę. Wtej chwili ja tracę moją postać i staje się zwierzętem (…) Myślałem
o wczorajszym dniu jakżeśmy wyszli stego bunkru,… jak zostaliśmy złapani, i jak oderwałem się od tego dziecka, ażebym
mógł przekroczyć ten parkan. Sumienie mi bardzo dokuczało
dużo lat. Każde dziecko w jego postaci i wieku przychodzili
mi namyśl, i żyję ta ciągle. Niemogę także zapomnieć pomnika Matki Boskiej z Jezusem, która mię uratowała od pewnej
śmierci …
Oprac. Ewelina Mroczek.
Iwona Zawidzka w opracowaniu „ W 50 rocznicę zagłady getta
bocheńskiego”, opublikowanym w Roczniku Bocheńskim tom I,
1993 r., podaje na str. 189, że w obrębie getta,przy ul. Św. Leonarda
znajdowały się gospodarstwa rolne Polaków Mrózków, Płachcińskich, Świstaków i prawdopodobnie Morońskich. Niemcy pozwolili na ich utrzymanie i uprawę przez polskich właścicieli.
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Granice getta w Bochni
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