


Ilcusiana  • 25 • 2021

Nr 25

Olkusz, listopad 2021
 



2

Wydawca:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. F. Nullo 29b
tel: 32 6430619
www.biblioteka.olkusz.pl

Redakcja:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. F. Nullo 29b 
tel: 32 6430619 w. 26
e-mail: ilcusiana@biblioteka.olkusz.pl

Redaktor Naczelny:
Jacek Sypie!

Zespó!:
Anna "ydka
Kamila Ko#ci!ska
Mariusz Majta

Druk i sk!ad:
GRAFPRESS
32-300 Olkusz, ul. $uradzka 20b
tel: 32 7543232

ISSN: 2080-9859

Nak%ad: 150 egz.

Rada Programowa:
prof. dr hab. Bo&ena Popio%ek
dr W%odzimierz "yso!
dr hab. Marek Pieni'&ek
dr hab. Dariusz Rozmus

Zdj"cie na ok!adce:
fot. Jacek Sypie!, fot. Tomasz Sawicki, 
https://www.orsip.pl, foto.wikipedia.org

© Copyright by Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu 2021

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji materia-
%ów, a tak&e do niepublikowania materia%u bez podania przyczyny. 
Wszelkie prawa zastrze&one. Reprodukowanie, kodowanie, prezentowanie da-
nych, odtwarzanie elektroniczne, fotomechaniczne lub w jakiejkolwiek innej 
formie oraz wykorzystywanie, równie& cz(#ciowe dopuszczalne tylko za wy%'cz-
nym zezwoleniem w%a#ciciela praw autorskich.

 
Redakcja



3Ilcusiana  • 25 • 2021

 
Spis tre!ci

Wst"p

Jacek Sypie# 

Zaginiony królewski trakt krakowski

Tomasz Sawicki

Boles%awski Pa%ac 

Norbert Kara$ 

Nazwy ulic na wsiach regionu olkuskiego

Zdzis!aw Lorek 

$ydzi z Wolbromia w bia%ych autobusach hr. Folke Bernadotte. Zeznania ocalonych  
z Holokaustu wolbromian w uniwersyteckim archiwum w szwedzkim Lund.

Krzysztof Kocjan 

Jan Jagielski (1937-2021) in memoriam 

31

57

73

107

5
7



4

Szanowni Państwo!

Ka&dy kolejny numer naszego czasopisma przekonu-
je mnie, jak bogata i ró&norodna jest historia Olku-
sza i ziemi olkuskiej oraz, jak wiele jeszcze jest do 
odkrycia. 
Ka&dy z nas korzysta z dróg, ale nie ka&dy wie, &e 
od #redniowiecza przez ziemi( olkusk' przebiega% 
wa&ny trakt królewski prowadz'cy z Krakowa do 
Wielkopolski. Trakt straci% na znaczeniu w XIX 
wieku, a praktycznie zanik% w wieku XX. Autor 
artyku%u „Zaginiony królewski trakt krakowski” na 
podstawie dawnych map pokaza%, jak przebiega%a 
ta wa&na niegdy# droga handlowa, a w oparciu  
o )ród%a stara% si( przybli&y* jej histori(. Pozosta-
%o#ci' dawnego traktu s' polne i le#ne drogi, a w(-
druj'cy nimi mieszka!cy i tury#ci nie zdaj' sobie 
sprawy, &e przemierzaj' jeden z g%ównych traktów 
handlowych ziemi krakowskiej w #redniowieczu.
Zach(camy tak&e do lektury artyku%u dra Toma-
sza Sawickiego, który przypomnia% dzieje pa%acu  
w Boles%awiu. Autor nie tylko opisuje histori( 
tej budowli i zwi'zanych z ni' rodów w%a#cicieli 
Boles%awia, ale przybli&a tak&e wyniki bada! ar-
cheologicznych, podczas których natrafiono na po-
zosta%o#ci pa%acu. Warto doda*, &e w boles%awskim 
pa%acu, w lipcu 1787 roku go#ci% król Stanis%aw 
August Poniatowski. Pozosta%o#ci' za%o&enia pa-
%acowego, jak' mo&emy ogl'da* do dzi# jest dwór  
i park w Boles%awiu. 
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Warto tak&e zapozna* si( z artyku%em „Nazwy 
ulic na wsiach regionu olkuskiego” autorstwa pana 
Norberta Karasia. Autor w poprzednich artyku-
%ach publikowanych na naszych %amach przed-
stawi% histori( ulic w miastach dawnego powia-
tu olkuskiego. Teraz skupi% si( na historii nazw 
ulic w gminach wiejskich. Jak si( okazuje, ju&  
w okresie mi(dzywojennym pojawi%y si( nazwy ulic  
w Kluczach i Boles%awiu. Autor zwraca uwag( na 
ciekawe zjawisko, czyli przenoszenie nazw cz(#ci 
wsi, kolonii i przysió%ków na nazwy ulic. Takie 
dzia%ania pozwalaj' na utrwalenie w powszechnej 
#wiadomo#ci nazw zwyczajowych. Podobnie, jak 
praktyka nadawania ulicom nazwisk osób zas%u&o-
nych dla lokalnej spo%eczno#ci. 
Wiele nowych informacji zawiera artyku% pana 
Zdzis%awa Lorka zatytu%owany „$ydzi z Wolbromia  
w bia%ych autobusach hr. Folke Bernadotte. Ze-
znania ocalonych z Holokaustu wolbromian  
w uniwersyteckim archiwum w szwedzkim Lund.” 
Autor dotar% do archiwów prezentuj'cych ma%o 
znany epizod z okresu II wojny #wiatowej. Miano-
wicie u schy%ku wojny, wczesn' wiosn' 1945 roku, 
szwedzki hrabia Folke Bernadotte wynegocjowa%  
u szefa SS Heinricha Himmlera uwolnienie grupy 
wi()niów z niemieckich obozów koncentracyjnych  
i wi(zie!. Wolno#* odzyska%o 13.000 obywateli 
polskich, by%ych wi()niów niemieckich obozów kon-
centracyjnych, w tym oko%o 6-7 tys. $ydów, w#ród 
których byli równie& $ydzi z Wolbromia.

 
Wst"p

Ca%o#* numeru ko!czy wspomnieniowy i bardzo 
osobisty artyku% Krzysztofa Kocjana „Jan Jagiel-
ski (1937-2021) in memoriam” przypominaj'cy 
sylwetk( zmar%ego w tym roku Jana Jagielskiego  
– osoby niezwykle zas%u&onej nie tylko dla rato-
wania dziedzictwa kultury i tradycji &ydowskiej  
w Polsce, ale tak&e dla dialogu polsko – &ydowskie-
go. Pragniemy doda*, &e w tym roku odszed% od nas 
na zawsze pan Ryszard Wnuk, z wykszta%cenia geo-
log przez wiele lat zwi'zany z ZGH „Boles%aw”,  
a z pasji historyk miejscowego górnictwa i hutnic-
twa, który opublikowa% na naszych %amach wiele 
warto#ciowych artyku%ów.
Cho* materia, jak' zajmuje si( nasze czasopismo 
pozostaje niezmienna, czyli historia regionalna, to 
formy jej prezentacji ulegaj' zmianie. W tym roku 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zaini-
cjowa%a cykliczne spotkania „Klubu Mi%o#ników 
Historii Olkusza”. Mamy nadziej(, &e podobnie jak 
nasze czasopismo stan' si( one kolejnym dzia%aniem 
przybli&aj'cym histori( Olkusza i ziemi olkuskiej 
naszym mieszka!com.

           Zapraszam do lektury

         Jacek Sypień
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Jacek Sypie!  
Zaginiony królewski trakt krakowski

Od "redniowiecza przez teren ziemi olkuskiej 
przebiega#y wa$ne trakty handlowe. Ta znacz-
nie wi%ksza, w porównaniu do innych regionów 
Polski, sie& dróg wynika#a z blisko"ci sto#eczne-
go Krakowa. To polityczna, gospodarcza, a tak$e 
religijna rola tego miasta sprawia#a, $e musia#o 
ono mie& dogodne po#'czenie z innymi, wa$nymi 
o"rodkami w Polsce i Europie. Dlatego przez wo-
jewództwo krakowskie przechodzi#y najwa$niej-
sze po#'czenia z pa!stwami i krajami s'siednimi, 
czyli z Rusi', W%grami, Czechami i Niemcami.

Na pocz'tku trzeba zaznaczy&, $e w "rednio-
wieczu istnia#a sie& dróg królewskich zwanych 
tak$e traktami, czy go"ci!cami. W (ród#ach #a-
ci!skich takie drogi s' okre"lane, jako via lub 
strata magna, publica, regia, via communis et anti-
qua, via mercatoria lub mercatorum. To okre"lenie 
dotyczy#o g#ównie szlaków handlowych o zasi%-
gu mi%dzynarodowym oraz wa$niejszych dróg 
obs#uguj'cych rynek krajowy. W "redniowieczu 
prawo do wytyczania takich dróg mieli wy#'cz-
nie w#adcy, którzy mieli zapewni& bezpiecze!-
stwo podró$nym. W zamian za to zapewnienie 
bezpiecze!stwa, kupcom nie wolno by#o omija& 
wyznaczonych traktów. By# to tak zwany przy-
mus dro$ny. Wynika# on tak$e z faktu, $e przy 
traktach królewskich by#y rozmieszczone komory 
celne, na których pobierano op#aty. Zatem omija-
nie wyznaczonych dróg wi'za#o si% ze stratami dla 
królewskiego skarbu.

Najwa$niejszym takim królewskim traktem 
przebiegaj'cym przez ziemi% olkusk' by#a droga 

z Krakowa do Wroc#awia. Trakt przebiega# przez 
ca#' po#udniow' cz%"& ziemi olkuskiej i odegra# 
bardzo wa$n' rol% w procesie osadnictwa. Przy tej 
drodze powsta#y najstarsze osady, czyli S#awków, 
Olkusz, Przeginia, a tak$e S'spów, Jerzmanowi-
ce, Gotkowice, Zederman, Sieniczno i Boles#aw. 
Najstarsze wzmianki o tej drodze na odcinku  
Kraków-Olkusz-S#awków pochodz' z 1276 r., 
kiedy w dokumencie wspomina si% o wsi Prze-
ginia po#o$onej „nad droga wielk'”. Z kolei akt 
z 1298 roku wzmiankuje w S#awkowie bram% 
miejsk', nad drog' w kierunku Bytomia oraz 
ulic% Bytomsk'.1 Droga ta by#a tak$e nazywana 
„olkusk'”. Tak w dokumentach z lat 1470-80 
zosta#a opisana lokalizacja karczmy „Chrostna”, 
pomi%dzy Ojcowem i S'spowem przy „drodze 
olkuskiej”.2 Wa$nym punktem na tym trakcie 
by# Olkusz, gdzie #'czy# si% on prawdopodobnie 
przez Bogucin, Bydlin, Ogrodzieniec z drog' do 
Kromo#owa oraz z innymi po#'czeniami dro$ny-
mi, zapewne przez P#oki i Trzebini%, do Chrza-
nowa, nast%pnie przez Go#aczewy do Wolbromia, 
co s'dzi& mo$na na podstawie wzmianki o trakcie  
z Go#aczew do Olkusza w dokumencie z 1327 r.3 
Czasami nie zdajemy sobie sprawy, $e jad'c drog' 
krajow' 94 z Krakowa do Olkusza przeje$d$amy  
w znacznej cz%"ci po "ladzie dawnego traktu kró-

1 Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego, red. F. Kiryk, R. Ko#odziej-
czyk, t.1, Warszawa – Kraków 1978, s. 45

2 S#ownik historyczno geograficzny ziem polskich w "redniowie-
czu, red. T. Jurek IHPAN 2010 (slownik.ihpan.edu.pl)

3 F. Kiryk, R. Ko#odziejczyk, Dzieje Olkusza, op.cit. s 45

Jacek Sypie#
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lewskiego. Podobnie dawna trasa krajowej „sió-
demki” z Krakowa do Warszawy tak$e przebiega 
po "ladzie traktu królewskiego. 

By# jednak wa$ny w "redniowieczu trakt kró-
lewski przebiegaj'cy przez ziemi% olkusk', który 
zagin'#. By# to dawny szlak handlowy przebiega-
j'cy przez ziemi% olkusk' z Krakowa w kierunku 
miast "l'skich i wielkopolskich. Wed#ug lustracji 
dróg z 1570 r. prowadzi# z Krakowa przez Zielon-
ki, Trojanowice i Cianowice do Ska#y, a st'd przez 
komor% celn' w Wielmo$y do Zadro$a, nast%p-
nie Jangrota, Chrz'stowic i Zarzecza, Kolbarku, 
Bydlina, Krzywop#ot, Ryczowa i Ogrodzie!ca ku 
Cz%stochowie i Krzepicom. Ju$ w 1267 r. posta-
wiono przy tym szlaku komor% celn' w Skale,  
a w latach siedemdziesi'tych XV w. zanotowano, 
$e drog' przez Ska#% udawali si% kupcy z Krakowa 
do Wroc#awia, Poznania i Gda!ska.4 

Nie wiemy, od kiedy istnia# ten trakt kró-
lewski. Pewn' wskazówk' mo$e by& nazwa wsi 

4 F. Kiryk. R. Ko#odziejczyk, Dzieje Olkusza, op.cit, s. 46

Zadro$e, przez któr' przebiega# ten trakt. Fakt 
istnienia drogi zosta# niejako zapisany w nazwie 
miejscowo"ci. Wie" Zadro$e zosta#a wymieniona 
w dokumencie z 1262 roku dotycz'cym uposa-
$enia klasztoru w Skale.5 Z 1275 roku pochodzi 
wzmianka, $e mieszka!cy wsi Zagórowa i Trzy-
ci'$ mog' u$ytkowa& las le$'cy mi%dzy wsi' Go-
#aczewy i Milvne (Zadro$e) do opa#u i budowy 
domów. Jak wynika z tego dokumentu, na loka-
cj% tej wsi przeznaczono tereny wsi Milonki, st'd 
przez pewien czas funkcjonowa#y dwie nazwy, 
Zadro$e i Milonki (Miluvne).6

Oczywi"cie poza sieci' dróg królewskich ist-
nia#a sie& dróg lokalnych zwanych te$ wiejskimi, 
które #'czy#y poszczególne wsie z miastami, ale 
tak$e wsiami, w których by#y ko"cio#y parafialne, 
czy z najbli$szymi m#ynami. 

Przed omówieniem przebiegu i historii zagi-

5 J. Wi"niewski, Historyczny opis ko"cio#ów, miast, zabytków i pa-
mi'tek w Olkuskiem, Marjówka Opoczy!ska 1933, s.515

6 S#ownik IH PAN op.cit.

Il. 1. Na trakcie kieleckim, fotografia akwareli Apoloniusza K!dzierskiego, b.r.w, "ród#o: Biblioteka Narodowa Polona
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nionego traktu królewskiego warto przybli$y& 
pokrótce tematyk% dróg w "redniowiecznej Pol-
sce. Jak wspomnieli"my, w "redniowieczu prawo 
do wytyczania dróg publicznych mieli wy#'cznie 
w#adcy. Takie uprawnienie jest okre"lane, jako re-
gale drogowe. W (ród#ach takie królewskie drogi 
publiczne s' okre"lane, jako „Via regalis com-
munis” lub „via publica”, co "wiadczy o w#adzy 
panuj'cego nad drogami publicznymi na terenie 
pa!stwa. Du$e trudno"ci sprawia okre"lenie, któ-
re drogi i dlaczego by#y uznawane za publiczne,  
a które za wiejskie. Nie by#o, bowiem mi%dzy 
nimi ró$nic jako"ciowych, wszystkie by#y droga-
mi gruntowymi. 

Najstarszy zwód prawa polskiego z XIII wieku, 
czyli tzw. Ksi%ga Elbl'ska drog% wiejsk' okre"la, 
jako tak', która prowadzi ze wsi do wsi, ale drogi 
królewskiej, czy publicznej nie definiuje. Mo$na 
jednak przyj'&, $e w odró$nieniu od drogi publicz-
nej, która by#a instytucj' prawa publicznego i nad 
któr' czuwa#a „r%ka pa!ska”, drog% wiejsk' nale$y 
rozumie&, jako drog% prywatn', na terenie jednej 
wsi, czy prowadz'c' z jednej wsi do drugiej. Taki 
podzia# dróg "redniowiecznych by# wzorowany 
na klasyfikacji staro$ytnych dróg rzymskich, któ-
re dzieli#y si% na cztery klasy. By#y to „Viae pu-
blicae”, czyli drogi pa!stwowe, „Viae vicinales”, 
drogi drugorz%dne, które w nale$ytym stanie mie-
li utrzymywa& w#a"ciciele terenów przyleg#ych, 
„Viae urbici”, czyli ulice miejskie oraz „Viae pri-
vatae”, czyli drogi przebiegaj'ce na gruncie pry-
watnym. Z istnienia regale drogowego wyp#ywa# 
obowi'zek naprawy dróg publicznych i wszelkich 
urz'dze! dro$nych na danym obszarze, czyli 
m.in. mostów, brodów, grobli.7 Drogi stanowi#y 
te$ pewn' specyfik% w zakresie prawa karnego.  

7 B. Wyrozumska, Drogi w ziemi krakowskiej do ko!ca XVI w, 
Wroc#aw-Warszawa-Kraków 1977, s. 14 -15

W cytowanym zwyczajowym prawie polskim  
z XIII wieku okre"lono, $e go"ciniec publiczny 
obwarowany jest pokojem (mirem) ksi'$%cym. Je-
"li dosz#o do zabójstwa na publicznym go"ci!cu, 
to zabójca nie tylko by# zobowi'zany do zap#ace-
nia tzw. g#ówszczyzny krewnym zabitego, ale nad-
to musia# zap#aci& 50 grzywien ksi%ciu, jako kar% 
za z#amanie jego miru. Podobnie drogi wiejskie 
by#y obwarowane mirem. Za zabójstwo na drodze 
wiejskiej, zabójca musia# zap#aci& g#ówszczyzn% 
rodzinie zabitego, a tak$e 6 grzywien temu, do 
kogo s'downictwo na tym obszarze nale$y.8  
W statutach króla Kazimierza Wielkiego napad 
dokonany na drodze publicznej obok podpalenia, 
naj"cia domu i gwa#tu zosta# zaliczony do najci%$-
szych przest%pstw. 9

Warto wspomnie&, $e kupców i innych po-
dró$nych obowi'zywa# tak zwany przymus 
dro$ny, to znaczy obowi'zek przemieszczania 
si% wyznaczonymi traktami królewskimi. Zda-
rza#o si%, $e kupcy wybierali inne drogi, aby 
unikn'& p#acenia ce#, ale tak$e chc'c zmniejszy& 
ryzyko napadu przez zbójców, którzy czyhali na 
podró$nych przy g#ównych drogach. Dlatego 
kolejne ustawy królewskie i sejmowe obejmo-
wa#y przepisy okre"laj'ce, przez które miasta  
i którymi go"ci!cami mog' podró$owa& kupcy. 
Statut z 1447 roku zaleca# kupcom, jad'cym  
z towarami, aby stosowali si% do statutu Kazimie-
rza Wielkiego, czyli $eby wie(li towary starymi 
traktami, nie tworz'c nowych dróg pod kar' kon-
trabandy i konfiskaty towaru.

Za panowania króla Zygmunta Starego 
(1467 - 1548) wa$niejsze arterie komunikacyj-
ne oddawano pod opiek% starostów, którzy wraz  

8 Z. Gloger, Encyklopedja Staropolska Ilustrowana, t.2, Warszawa 
1900, s. 193

9 B. Wyrozumska, Drogi w ziemi krakowskiej, op.cit. s. 18

Jacek Sypie#
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z wybran' szlacht', na której obowi'zek drogo-
wy spoczywa#, sprawowali nadzór, budowali, 
poprawiali stan dróg przy pomocy podleg#ej, 
zale$nej od nich ludno"ci. Jak wiemy z konsty-
tucji sejmowych z lat 1563 - 1564 na drogach 
publicznych szlachta utrzymywa#a mosty, pobie-
raj'c za przejazd od podró$nych op#at% mostow' 
i grobeln'. Tak zwany Uniwersa# podwodowy 
(czyli odnosz'cy si% do podwód) wydany w 1564 
roku przez króla Zygmunta Augusta stanowi#, 
$e drogi maj' by& zachowywane wed#ug starych 
konstytucji sejmowych, a rok pó(niej dok#ad-
nie okre"lono drogi, którymi mog' podró$owa& 
kupcy.10 Sejm lubelski w 1569 r. wyznaczy# dla 
ka$dego województwa trzech urz%dników: pod-
komorzego, chor'$ego i wojskiego, zlecaj'c im 
rewizj% wszystkich ce# i myt nadanych po "mier-
ci W#adys#awa Jagie##y, jak te$ lustracj% stanu  
i wymiarów go"ci!ców, które mia#y by& sze-
rokie do dziesi%ciu #okci, czyli oko#o sze"ciu 
metrów.11 Za panowania Stefana Batorego 
uchwalono, $e ka$dy szlachcic obowi'zany jest 
prócz go"ci!ca publicznego pozwoli& wszyst-
kim wolnych dróg i przejazdów do ko"cio#a, do 
targu, do m#yna i do przewozu.12 Niestety, co 
wielokrotnie podkre"lali przeje$d$aj'cy przez 
nasz kraj podró$ni, stan dróg i mostów by# fa-
talny. Szlachta nie zawsze mia#a mo$liwo"&,  
a czasami po prostu ochot%, aby zadba& o popra-
w% stanu dróg przebiegaj'cych przez jej w#o"ci,  
a w#adza królewska nie by#a w stanie wyegze-
kwowa& tego obowi'zku. St'd przys#owie „Polski 
most, niemiecki post i cyga!skie nabo$e!stwo, 

10 Z. Gloger, op.cit.  s. 36

11 Atlas Historyczny Polski, województwo krakowskie w drugiej po# 
XVI w, red. H. Rutkowski, Warszawa 2008, s.119

12 Z. Gloger, Encyklopedja Staropolska op.cit., t. 2, s. 36

wszystko to b#aze!stwo“. 13 Problem polega# te$ 
na tym, $e szlachcic, który na w#asny koszt wy-
remontowa# drog%, czy most nie móg# pobiera& 
od podró$nych myta, które pozwoli#oby na zwrot 
kosztów, bez uzyskania zgody króla. W 1627 r. 
na sejmiku krakowskim obligowano pos#ów, aby 
prosili króla o ustanowienie myta w Przegini, 
bo „droga bardzo z#a, na której popraw% kosztu 
niema#ego potrzeba”.14 Naprawa drogi zalecana  
w kolejnych lustracjach sprowadza#a si% do wy-
#o$enia miejsc nieprzejezdnych chrustem, faszyn' 
lub $erdziami.

Dopiero konstytucje sejmowe z lat 1726,  
1736 i 1764 zobowi'za#y szlacht% do utrzymywa-
nia mostów i grobli w dobrym stanie, przyzna-
j'c im prawo pobierania za to myta mostowego 
i grobelnego. Drogi, mosty, groble i przeprawy 
by#y budowane i naprawiane za pomoc' tzw. 
szarwarku. By#a to tzw. pos#uga, któr' musieli 
wype#nia& ch#opi, w pewnym sensie odpowiednik 
pa!szczyzny, jak' musieli odpracowywa& w polu. 
Taki stan rzeczy przetrwa# a$ do 1768 roku, kiedy 
konstytucja sejmu warszawskiego postanawia#a, 
by na napraw% dróg, mostów i regulacj% rzek wy-
p#acano ze skarbu pa!stwa corocznie pewn' sum% 
pieni%dzy.15 Sprawami utrzymania dróg zaj%to si% 
bardziej szczegó#owo dopiero w czasie dzia#ania 
tzw. Komisji Dobrego Porz'dku (Boni Ordini).

Jak wygl'da#y ówczesne drogi królewskie?  
Po pierwsze trzeba zaznaczy&, $e jeszcze w XVI 
wieku przebieg tych traktów nie by# do ko!ca 
ustalony. Nakazy królewskie wskazywa#y jedy-
nie miasta, przez które mieli przeje$d$a& kupcy. 
W "redniowiecznej Polsce funkcjonowa#y zresz-
t' dwa systemy dróg: sezonowy oraz ca#oroczny. 

13 Z. Gloger, Encyklopedja Staropolska, op.cit., t.2, s. 37

14 B. Wyrozumska, Drogi w ziemi krakowskiej, op.cit, s. 37

15 B. Wyrozumska, Drogi w ziemi krakowskiej, op.cit, s. 37

Zaginiony królewski trakt krakowski
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Il. 2. Ordynacya dla kommissyow porz$dkowych magistratów miast wzgl!dem urz$dzenia y utrzymywa-
nia Kres po Traktach y Drogach, Warszawa 1794, "ród#o: Biblioteka Narodowa Polona
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Takimi traktami sezonowymi podró$owano tylko 
w okresie suchego lata lub mro(nej zimy, kiedy 
to podró$owaniu sprzyja# obni$ony stan wód 
gruntowych lub zamarzni%te rozlewiska i bagna. 
Trakty ca#oroczne by#y co pewien czas remonto-
wane. Tam budowano drewniane mosty, a wzd#u$ 
traktu stawiano karczmy.16

Starano si% wybiera& drogi jak najkrótsze i jak 
najwygodniejsze do przebycia. Zazwyczaj prze-
biega#y dolinami rzek, tak, aby unikn'& ró$nic 
wzniesie! i stromych podjazdów. Ale takie drogi 
wiosn' i jesieni' by#y trudne do przebycia z ra-
cji na rozlewiska i b#oto, w którym wozy 
grz%z#y po osie. Jak pisa# Gloger, gdy za-
chorowa# król Jan Olbracht wezwano do 
niego lekarza Macieja z Miechowa. Wóz, 
którym jecha# Miechowita ugrz'z# przy 
karczmie w Pr'dniku tak nieszcz%"liwie, 
$e mimo przyprz%$enia o"miu koni, nie 
zdo#ano przeprawi& si% przez bagno, ani 
te$ omin'& go inn' drog' w s'siedztwie. 
Lekarz chc'c nie chc'c wróci# sprzed ba-
gna do domu, a król tymczasem umar#.17

Kiedy droga stawa#a si% nieprzejezd-
na szukano innych, alternatywnych dróg 
#'cz'cych dane miejscowo"ci. W "rednio-
wieczu mianem dobrych dróg okre"lano 
drogi kamieniste i piaszczyste, jako drogi 
z#e okre"lano te podmok#e. Zatem drogi 
przebiegaj'ce przez ziemi% olkusk' by#y 
raczej zaliczane do dobrych. Jednak nie 
zawsze bezpiecznych. W 1419 r. W#ady-
s#aw Jagie##o pozwoli# mieszczanom tar-
nowskim na pro"b% Jana wojewody krakowskie-
go podró$owa& do Wroc#awia, nie przez Olkusz,  

16 G. Pawlak, A. Wójtowicz, Szlaki, trakty, autostrady. 190 lat cen-
tralnej administracji drogowej, Warszawa 2009, s. 18.

17 Z. Gloger, Encyklopedja Staropolska, op.cit., t. 3, s. 227

a przez Opatowiec, Dzia#oszyce, Lelów i Krzepice. 
W tym okresie pod'$aj'cy z Krakowa w kierunku 
)l'ska korzystali od dawna z drogi przez Olkusz  
i *arki, pó(niej jednak z powodu niebezpie-
cze!stw czyhaj'cych na nich na tej drodze pozwo-
lono im je(dzi& przez Krzepice i Wielu!, a gdy i ta 
droga sta#a si% niebezpieczna, wybierali inne trak-
ty, najbardziej dla nich dogodne.18 Specyfika dróg  
w rejonie Olkusza polega#a te$ na tym, $e trans-
portowano nimi o#ów i glejt% z miejscowych 
kopal!. Jak wygl'da# taki transport olkuskiego 
o#owiu? 

Wytapiany w Olkuszu o#ów trafia# do obrotu 
handlowego w postaci tzw. bochnów. Znaleziony 
pod krakowskim rynkiem bochen olkuskiego o#o-
wiu, jaki jest prezentowany w podziemiach kra-

18 B. Wyrozumska, Drogi w ziemi krakowskiej, op.cit., s. 26

Zaginiony królewski trakt krakowski

Il. 3. Wozy do transportu rudy u%ywane w XVI wieku. Georgius Agricola, De Re 
Metallica libri XII, Bazylea 1556, "ród#o: https://www.gutenberg.org
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kowskich Sukiennic wa$y 693 kg. Dlatego wozy 
z o#owiem by#y mocno obci'$one. Najcz%"ciej do 
wozów z o#owiem zaprz%gano cztery konie, cho& 
by#y i mniejsze 2 - 3 konne. Znany jest przypadek, 
$e dziewi%& koni ci'gn%#o dwa wozy. W (ród#ach 
olkuskich cz%sto spotykamy wozy zaprz%gni%te  
w sze"& koni. Tak$e w rachunkach królewskich  
z po#owy XVI wieku zaznaczono raz, $e wóz ci'-
gn%#o sze"& koni. Powszechnie stosowane te$ by#y 
konie zapasowe, tak zwane spiczaki, doprz%gane 
na trudniejszych odcinkach dróg lub na wymian%. 
Wozów czterokonnych u$ywano dlatego, $e by#y 
#atwe do manewrowania. Zwrócono te$ uwag% na 
zale$no"& wielko"ci wozu od warunków tereno-
wych. Wi%kszych wozów u$ywano na nizinach  
i niewielkich wzniesieniach, "rednich w trudnych 
warunkach górskich. Wybór rodzaju i wielko"ci 
#adunku w wozie zale$a# te$ od d#ugo"ci drogi do 
przebycia. Na trasy d#ugie zabierano wi%cej koni 

i dodatkowo konie spiczne. Szacuje si%, $e jeden 
ko! ci'gn'# przeci%tnie pi%& cetnarów (cetnar to 
od 40 do 60 kg)  i takie przeliczenia przyjmowane 
s' w pi"miennictwie dotycz'cym handlu.19  

Z inwentarza klucza s#awkowskiego z 1668 
roku wiemy, $e mieszka!cy wsi Bukowno mieli 
te$ obowi'zki zwi'zane z górniczym charakterem 
wsi i ca#ego klucza s#awkowskiego. Jak wynika  
z dokumentu, mieli wozi& o#ów i glejt% do Krako-
wa. Wtedy transport mia#o zapewni& kilku gospo-
darzy z 2 #anów. Gdy transportowano wielki wóz 
z o#owiem i glejt', wtedy taki obowi'zek spada# 
na kolejne wsie. Wie" by#a te$ zobowi'zana do 
wys#ania wozu po sól do Wieliczki.20 Z Olkusza 
wysy#ano za granic% ca#e karawany po siedem, 

19 D. Molenda, Polski o#ów na rynkach Europy )rodkowej w XIII-
-XVII wieku, Warszawa 2001, s. 32 - 33

20 Inwentarze i lustracje klucza s#awkowskiego z XVII i XVIII w.,  
S. Witkowski, J. Krajniewski, D'browa Górnicza – S#awków 
2013, s. 105   

Jacek Sypie#

Il. 4. W#adys#aw Go&cimski, Rabsztyn, 1882 r, "ród#o: Biblioteka Narodowa Polona
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dziesi%&, a nawet siedemna"cie wozów. W jednym 
transporcie przewo$ono zazwyczaj od kilkunastu 
do stu cetnarów, ale w najwi%kszych nawet dwie-
"cie do trzystu cetnarów. Na ka$dym wozie jecha# 
przewo(nik okre"lany, jako „vector” oraz furman. 
Jeden z przewo(ników pe#ni# funkcj% kierownika 
wyprawy, to on p#aci# c#o i odpowiada# za ca#o"& 
transportu. Cz%"& przewo(ników by#a w#a"ciwie 
przedsi%biorcami transportowymi. Wynajmowa-
no ich razem z wozami i ko!mi, b%d'cymi ich 
w#asno"ci'. Zdarza#o si% te$, $e byli to furmani 
pozostaj'cy stale w s#u$bie króla, jak na przy-
k#ad w po#owie XVI w. przy przewozach metali 
do Wilna, lub spó#ek handlowych, na przyk#ad 
Fuggerów. Cz%"ciej jednak werbowano w miar% 
potrzeby.21 Warto doda&, $e poza karawanami 
kupieckimi, z traktów królewskich korzysta#a 
szlachta udaj'ca si% na sejmiki, pos#a!cy przewo-
$'cy poczt%, wojska, czy w ko!cu sami monar-
chowie.

Przebieg dróg wyznacza#y kapliczki i krzy$e 
przydro$ne stawiane najcz%"ciej na skrzy$owa-
niach, czy jak wtedy mówiono – rozstajach. Takie 
kapliczki z figurami Chrystusa, Matki Boskiej lub 
"wi%tych mia#y zapewni& opiek% podró$nym. Na 
przyk#ad figury "w. Jana Nepomucena stawiano 
przy drogach w miejscach, gdzie znajdowa#y si% 
mosty, brody, (ród#a, czy stawy. Mia#o to by& 
pami'tk' nawi'zuj'c' do m%cze!skiej "mierci 
"wi%tego, który na polecenie króla Wac#awa IV 
zosta# w marcu 1393 roku zrzucony z mostu 
Karola w Pradze do rzeki We#tawy. Dlatego Jan 
Nepomucen by# patronem ton'cych i mostów.  
Czasami na rozstajach dróg stawiono drewniane 
krzy$e. By#y one nieproporcjonalnie wysokie. 
Jedn' z przyczyn stawiania tak wysokich krzy$y 
by#o zapewne to, $e dzi%ki temu by#y z daleka 

21 D. Molenda, op.cit, s. 38

widoczne przez podró$nych. Ale by# te$ inny po-
wód. Jak pisa# Gloger „Krzy$e stawiano z drzewa 
przy wioskach, drogach i rozstajach bardzo wyso-
kie, a to dlatego, $eby w miar% ugniwania w ziemi 
mo$na je by#o wielokrotnie na nowo zakopywa&, 
dopóki zupe#nie nie zmala#y. To zakopywanie  
i podpieranie starych krzy$ów odbywa#o si% zwy-
kle po dniu zadusznym w jesieni.22 Takie kaplicz-
ki i krzy$e stawiane na rozstajach dróg pe#ni#y te$ 
rol% drogowskazów. W opisach traktów okre"la-
no, $e np., je"li na rozstajach staniesz twarz' do 
kapliczki, to, aby jecha& dalej g#ównym traktem 
masz skr%ci& w prawo. 

Pierwotnie przebieg traktu oznaczano na-
ci%ciami na drzewach. Poza tym przy g#ównych 
traktach królewskich stawiano kamienne s#upy 
milowe, zwane te$ s#upami pocztowymi. Nawi'-
zywa#y one do kamieni milowych znanych ju$  
w staro$ytnym Rzymie. Najstarszy taki „znak 
drogowy” w Polsce, pochodz'cy z pocz'tku XII 
wieku znajduje si% w Koninie. Jest na nim wyryty 
napis: „S#up ten w roku Pa!skim 1151 postawi& 
kaza# Piotr Dunin wojewoda dla oznaczenia po-
#owy drogi z Kruszwicy do Kalisza, wymierzonej 
z jego rozkazu”.23 Znacznie wi%cej jest s#upów 
milowych, które by#y ustawiane wzd#u$ g#ów-
nych traktów w odleg#o"ci jednej mili od miasta. 
Mila polska, w XVIII wieku, to w przeliczeniu 
na system metryczny 7146 m. Dla u#atwienia 
wyja"niamy, $e by#o to 7 wiorst. W takiej mniej 
wi%cej odleg#o"ci od olkuskiego rynku stoi jedy-
ny zachowany na ziemi olkuskiej s#up milowy  
z 1624 roku w Kosmolowie. 

Przy królewskich traktach handlowych sta-
wiano te$ karczmy. Rozmieszczenie karczm przy-
dro$nych, które mia#y w#asne nazwy i le$a#y poza 

22 Z. Gloger, op.cit., t.3, s. 108

23 G. Pawlak, A. Wójtowicz, Szlaki, trakty, autostrady, op.cit, s. 84
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16

miastami i wsiami, cz%sto w"ród lasów i pustkowi, 
wskazuje na znaczenie danego szlaku handlowo-
-komunikacyjnego. W takich budynkach podró$-
ni zatrzymywali si% nie tylko na nocleg i posi#ek, 
ale tak$e mogli co" kupi&, naprawi& wóz oraz wy-
mieni& pieni'dze. Niekiedy, gdy nie by#o w pobli-
$u odpowiedniejszego miejsca, w#a"nie w karcz-
mie umieszczano komor% celn' i tam pobierano 
c#o. Z czasem wokó# karczm, powstawa#y osady, 
które niekiedy stawa#y si% osobnymi wsiami. Tak 
jak w przypadku pod olkuskiej wsi Pazurek. Przy 
opisywanym przez nas zaginionym trakcie kra-
kowskim w XVI wieku by#y m.in. karczmy „Szu-
lierz” (Szuler?) niedaleko Jangrota oraz karczma 
„Zybr” (Zubr?) w pobli$u Go#aczew.24 

Nie wiemy, na ile istnienie karczem we wsiach 
w pobli$u traktu mia#o znaczenie dla podró$nych. 
W ka$dym razie w 1254 roku ksi'$% Boles#aw 
Wstydliwy nada# wsiom klasztoru w Zwierzy!cu 
(w tym Chrz'stowicom) immunitet ekonomicz-
ny i s'dowy oraz prawo do za#o$enia karczmy, co 
mo$e potwierdza& istnienie traktu przebiegaj'ce-
go przez t% wie". Z dokumentu z 1470 roku wyni-
ka, $e karczma dzia#a#a tak$e w Jangrocie. W 1530 
roku by#y ju$ nawet dwie karczmy – dziedziczna 
i doroczna. Z kolei, jak potwierdzaj' dokumenty 
z 1529 roku w Bydlinie, przez który przebiega# 
zaginiony trakt królewski by#y dwie „karczmy 
doroczne” 25 W okresie staropolskim karczmy 
dzieli#y si% na dwa rodzaje. Karczmy dziedzicz-
ne mia#y prawo wyrabiania i sprzeda$y alkoholu 
(piwa i gorza#ki), a ich posiadacze p#acili czynsz 
w#a"cicielowi wsi. W karczmach dorocznych, na 
podstawie rocznej umowy karczmarz móg# sprze-
dawa& tylko alkohol dostarczony przez w#a"ciciela 
wsi i po ustalonych przez niego cenach. 

24 Atlas Historyczny, op.cit. s. 126

25 S#ownik IH PAN, op.cit.

O przebiegu zaginionego traktu królewskiego 
informuje nas lustracja dróg krakowskich z 1570 
roku. Przypomnijmy, $e sejm lubelski 1569 roku 
wybra# komisje do przeprowadzenia w roku na-
st%pnym lustracji królewszczyzn, a tak$e wyzna-
czy# oprócz tego „do wszystkich województw re-
wizory, tych trzech urz%dników ziemskich: pod-
komorzego, chor'$ego i wojskiego, aby ci rewi-
dowali w swych ziemiach i powiaciech wszystkie 
c#a, myta, grobelne i mostowe, nadane po "mierci 
króla W#adys#awa Jagie##y, które jeszcze nie s' re-
widowane, i dostatecznie miejsca ich maj' opisa&, 
a to nam na przysz#y sejm przynie"&, aby si% tam 
kognicja st'd i decyzja sta#a, które potrzebnemi 
s' i osta& si% maj' wedle statutu króla Zygmunta 
... a które jako szkodliwe osta& si% nie mog', ja-
ka$ zniesionemi s', a te, które s' rewidowane do-
statecznie. ad cognitionem na przysz#y sejm od-
k#adamy. Ci$ lustratorowie go"ci!ce spisa& maj'  
i drog% im na dziesi%& #okci (tj. prawie 6 m) dla 
furmanów i p%dzenia wo#ów wymierzy&. A je-
"liby komu przywilej zgin'# stary, który by by#  
w Warszawie ukazowany i aprobowany, kancela-
ria (koronna) inny wedle kontenta aprobacji ta-
kiemu ka$demu wyda& powinna b%dzie”. 26 

Nale$y podkre"li&, $e województwo krakow-
skie zastosowa#o si% skrupulatnie do tej konsty-
tucji. Ju$ 18 marca 1570 r. lustratorzy nakazali 
wo(nemu ziemskiemu proklamowa& na rynku 
krakowskim rozpocz%cie lustracji. Lustratora-
mi dróg byli: podkomorzy Stanis#aw Cikowski  
z Wojs#awic, chor'$y Marcjan Che#mski i wojski 
krakowski Stanis#aw Przypkowski.

Z ziemi' olkusk' zwi'zany jest jeden z lustra-
torów, czyli Marcjan Che#mski herbu Ostoja. 
Urodzi# si% ok. 1500 r., od 1522 roku by# dwo-

26 B. Wyrozumska, Lustracja dróg województwa krakowskiego z 
roku 1570, Wroc#aw-Warszawa-Kraków 1971, s. XIII

Jacek Sypie#
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rzaninem królewskim, potem komornikiem gra-
nicznym ziemi krakowskiej, a w 1527 roku zo-
sta# chor'$ym krakowskim. By# pos#em z ziemi 
krakowskiej od 1538 roku. Po "mierci Zygmunta 
Starego sta# si% wojuj'cym protestantem. Wiemy, 
$e w po#owie XVI wieku Marcjan Che#mski ku-
pi# wie" Boles#aw. Kolejni Che#mscy – w#a"ciciele 
Boles#awia nosili to samo imi% – Marcjan. Jeden  
z nich ufundowa# w 1627 r. tutejszy pierwszy mu-
rowany ko"ció#, a tak$e zbudowa# pa#ac, którego 
pozosta#o"ci' jest dwór w Boles#awiu. 

Chc'c pozna& stan i przebieg zaginionego 
traktu królewskiego przytaczamy fragment lustra-
cji z wiosny 1570 roku. 

„Z Krakowa wyjechawszy, przyjechali"my 
do wsi Zielyonek KJM (Zielonki dop.red), a na 
ten czas w dzier$eniu Wespazjana W#ocha. Tam 
drogi miejscem zacie"nione, we wsi nad m#ynem 
tam z#a droga ku przejechaniu, potem ze wsi 
wyjechawszy, tam droga zacie"niona, któr'"my 
kazali rozprzestrzeni&. Przyjechali"my potem do 
wsi Troianowyc te$ KJM (Trojanowice dop.red), 
ten$e W#och dzier$y, a z drugiej strony przysz#a 
granica ode wsi Garlicze pana Nar%bskiego. Tam 
droga bardzo zacie"niona, rozkazali"my rozprze-
strzeni&. Ale pan Jan Nar%bski nie chce dopu"ci&, 
aby granicami je$d$ono, co on mieni, by& sobie 
ku szkodzie, jedno go"ci!cem staradawnym, 
jako gruntem wsi Troyanowycz, bo"my widzieli, 
$e ten go"cieniec nowy, a star' drog% zakopa-
no, zaorano. Przyjechali"my do karczmy, któr' 
zow' Czeche#, tam droga dobra, jedno miejscy 
zacie"niona, któr'"my rozkazali rozprzestrzeni&. 
Przyjechali"my do drugiej karczmy, któr' zowi' 
Thira, pana Nar%bskiego, tam droga zacie"niona, 
któr'"my kazali rozszerzy&. Przyjechali"my do wsi 
Brzozowki pana Oraczowskiego. Tam z#a droga 
na jednem miejscu przez wie" jad'c i rozkazali"my 

drog% naprawi&, bo ma myto po kwarnyku od 
konia. Przyjechali"my do wsi Czianowicz (Ciano-
wice dop. red.) pana Czianowszkiego. Tam droga 
dobra i wedle potrzeby szeroka, jedno pod karcz-
m' jest b#oto niema#e, $e si% tam furmani bardzo 
topi', i rozkazali"my naprawi&. Przyjechali"my 
do miasteczka Ska#y KPI, a na ten czas w dzier-
$eniu pana starosty czorszty!skiego. Tam bardzo 
z#a droga, $e nie mo$e by& gorsza przez wszystko 
miasteczko. Tam si% furmani $a#owali, $e przez 
t%, z#' drog% wozy sobie przewracaj' i szkody 
podejmuj'. Jest tam troje myto: na kasztelani' 
wojnick', na urz'd wojski krakowski, a mniszki 
trzecie bior'. Tam by potrzeba wielkiej poprawy 
dróg. Przyjechali"my do wsi Wielmozey pana 
Sa+ranczowej (Wielmo$a dop.red.), tam bardzo 
z#a droga, za wsi' topilisko wielkie. Przyjecha-
li"my do wsi Zadroza (Zadro$e dop. red.) pana 
starosty czorszty!skiego. Tam droga dobra, jedno 
zacie"niona ku granicy wsi Iangrotha, (Jangrot 
dop. red.) któr'"my rozkazali rozszerzy&. Przy-
jechali"my do wsi Iangrota ksi%dza biskupa kra-
kowskiego. Tam droga zacie"niona i za wsi' w'-
wóz zacie"niony, któr'"my wymierzyli i rozkazali 
rozszerzy&. Przyjechali"my do karczmy Szvlierza 
tego$ ksi%dza biskupa krakowskiego, tam droga 
dobra, piaszczysta i wedle potrzeby szeroka. Przy-
jechali"my do karczmy, któr' zow' Zvbr, tam te$ 
droga dobra. Przyjechali"my do wsi Chrz'stowicz 
pana Gromniczkiego (Chrz'stowice dop. red.),  
a po drugiej stronie ksi%dza biskupa krakowskie-
go, któr' zow' Zarzecze. Tam drogi zacie"nione, 
które"my rozkazali rozprzestrzeni&. Przyjechali-
"my na grunt wsi, któr' zow' Olbark (Kolbark 
dop. red.), tego$ pana Gromniczkiego. Tam 
przez las w'wozem droga zacie"niona, któr'"my 
rozkazali rozszerzy&. Przyjechali"my do wsi Bydli-
na, która nale$y do zamku ogrodzie!skiego JM 

Zaginiony królewski trakt krakowski
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pana zawichojskiego. Tam droga dobra, piaszczy-
sta, jedno w lesie zacie"niona, któr'"my rozkazali 
wymierzy&. Przyjechali"my na grunt wsi, któr' 
zow' Krziwoploth (Krzywop#oty dop. red.), JM 
pana wojewody krakowskiego, a z drugiej strony 
grunt JM pana zawichojskiego, tam droga dobra, 
bo piaszczysta, jedno zacie"niona, któr'"my kazali 
wymierzy&. Przyjechali"my do wsi Ryczowa, te$ 
do zamku Ogrodzie!skiego nale$'ca. Tam droga 
dobra, jedno miejscy zacie"niona, któr'"my roz-
kazali wymierzy&. Przyjechali"my do lasu, który 
jest pod zamkiem Ogrodzie!skim, tam z#a droga, 
topieliska, któr'"my rozkazali naprawi&. Potem 
jechali"my imo zamek Ogrodzie!ski, tam drogi 
ju$ wymierzone a$ do Kromo#owa. Od Kromo-
#owa jechali"my tym go"ci!cem ku Olkvschowi, 
tam drogi dobre, piaszczyste borem, ale zna& (…) 
dno z lekimi wózki.” 27

Postaramy si!, na przyk#adzie wybranych map, 
przedstawi', jak przebiega# zaginiony trakt 
królewski. 

Jeszcze w lustracji dróg z 1570 roku jego 
przebieg wygl'da# nast%puj'co. Z Krakowa pro-
wadzi# przez Zielonki-Cianowice-Ska#%-Wiel- 
mo$%-Zadro$e-Jangrot-Chrz'stowice-Zarzecze-
Kolbark-Bydlin-Krzywop#oty-Ryczów-Ogrodzie- 
niec-Kromo#ów-W#odkowice-*arki. Z *arek pro- 
wadzi#y dwa szlaki: *arki-Kozieg#owy-Wo(niki-
Opole oraz *arki-Cz%stochowa-K#obuck-Krze- 
pice-Wielu!-Wroc#aw. O ile odcinek Kraków-Za-
dro$e, to fragment obecnej drogi wojewódzkiej 
794 z Krakowa do Koniecpola, to pozosta#e od-
cinki tego traktu zupe#nie zagin%#y i s' zwyk#ymi 
drogami polnymi, tak jak odcinek Zadro$e-Kol-
bark lub drogami lokalnymi, tak jak odcinek Kol-

27 B. Wyrozumska, Lustracja, op. cit., s. 73 - 75

bark – Ogrodzieniec. Co ciekawe, odcinek: Za-
dro$e-Jangrot-Chrz'stowice-Zarzecze-Kolbark-
Bydlin-Krzywop#oty-Ryczów- Ogrodzieniec by# 
zaznaczony na mapach z lat 1787-1792. Jednak 
ju$ na mapie z 1830 r. straci# rang% traktu i zosta# 
zast'piony przez trakt: Zadro$e-Trzyci'$-Che#m-
D#u$ec-Strzegowa-Smole!-Pilica-Kocikowa-
Ogrodzieniec.28 Co sprawi#o, $e ten si%gaj'cy 
"redniowiecza trakt królewski przesta# istnie&? Za-
pewne jedn' z przyczyn by#y zmiany polityczne, 
a co za tym idzie gospodarcze zwi'zane z rozbio-
rami. Wi%kszo"& historycznej ziemi olkuskiej zna-
laz#a si% w zaborze rosyjskim. Kraków oddzielony 
by# granic' i w zwi'zku z tym istniej'ce od wie-
ków powi'zania administracyjne i gospodarcze 
straci#y na znaczeniu. Mo$e o tym "wiadczy& fakt, 
$e na tzw. Karcie Pocztowej Królestwa Polskiego  
z 1835 roku, odcinek dawnej drogi królewskiej 
od Krakowa do Olkusza zosta# oznaczony, jako 
droga lokalna. Podobnie w XIX wieku zagin'# 
dawny biskupi trakt siewierski prowadz'cy ze 
S#awkowa do Siewierza. 

Jak przebiega# zatem zaginiony trakt krakow-
ski wed#ug dawnych map? 

Zosta# on dok#adnie pokazany na tzw. mapie 
Miega. By#a to kompletna, wielkoskalowa mapa 
Królestwa Galicji i Lodomerii (Originalaufnah-
me des Königreiches Galizien und Lodomerien), 
przygotowywana od 1775 r., sporz'dzona osta-
tecznie w latach 1779–1783 staraniem austriac-
kiego Sztabu Generalnego Kwatermistrza. Jej po-
toczna nazwa pochodzi od nazwiska kieruj'cego 
wi%kszo"ci' prac oficera Sztabu, Friedricha von 
Miega. Mapa z racji na swoje znaczenie militar-
ne zosta#a utajniona (istnienie opisów ujawniono 
dopiero w 1864 r.) i nigdy nie zosta#a wydana. 
Mapa powsta#a, jako cz%"& tzw. zdj%cia józefi!-

28 B. Górnisiewicz, Przesz#o"&, op.cit., s. 66 - 67

Jacek Sypie#
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skiego, wielkiego przedsi%wzi%cia kartograficzne-
go, obejmuj'cego kraje pozostaj'ce we w#adaniu 
Habsburgów. Orygina# mapy znajduje si% w Ar-
chiwum Wojennym w Wiedniu (Kriegsarchiv, 
sygn. B IXa 390). Mapa zosta#a sporz'dzona  

w skali 1 : 28  800.29 Skan mapy jest dost%pny  
w portalu Arcanum.com.30

Jak zatem przebiega# zaginiony trakt krakow-
ski pokazany na tej mapie? Mniej wi%cej w po-

29 Mapa topograficzna Galicji (1779–1783) z Archiwum Wojenne-
go w Wiedniu. http://www.iaepan.vot.pl/galicja/index.html

30 https://maps.arcanum.com/en/map/europe-18century
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Il. 5. Fragment tzw. mapy Miega, "ród#o: https://maps.arcanum.com/en/map/europe-18century

Il. 6. Fragment tzw. mapy Miega, "ród#o: https://maps.arcanum.com/en/map/europe-18century



20

#owie drogi z Zadro$a do Trzyci'$a, trakt skr%-
ca# na pó#nocny zachód wprost w kierunku wsi 
Jangrot. W miejscu skrzy$owania zaznaczona 
jest kapliczka. Nast%pnie trakt prowadzi# przez 
cz%"& wsi Jangrot, aby nast%pnie odbi& na pó#noc,  
a potem skr%ci& na pó#nocny zachód. Bieg# do-
lin' zaznaczon' na mapie za pomoc' uko"nego 
kreskowania. 

Nast%pnie przebiega# przez kompleks le"ny 
(obecnie to tzw. Las Micha#owiec) krzy$uj'c si% 
z lokalnymi drogami. Przy skrzy$owaniu z drog' 
prowadz'c' z Go#aczew na po#udnie zaznaczona 
jest kolejna kapliczka. Nast%pnie trakt przecho-
dzi# przez rzek%, która na mapie oznaczona jest, 
jako „Gohczywnica” (obecnie Centara) i polami 
pomi%dzy wsiami Chrz'stowice i Zarzecze, prze-
chodz'c przez szczyt wzgórza prowadzi# w stron% 
wsi Kolbark. Nie wiemy, czy w tym miejscu na 
rzece znajdowa# si% most, czy tylko bród. 

Na szczycie wzgórza, gdzie krzy$owa#y si% trzy 
drogi, szlak prowadzi# w stron% wsi Bydlin omi-
jaj'c wie" Kolbark. Na wspomnianym skrzy$owa-
niu szlaków zosta#a zaznaczona kapliczka. 

Do chwili obecnej w tym miejscu znajduje si% 
przydro$na kapliczka. Obecna kapliczka, jak wy-
nika z napisu, zosta#a ufundowana w latach 60. 
tych XX wieku przez Antoniego Majd%.  Wed#ug 

Jacek Sypie#

Il. 7. Fragment tzw. mapy Miega, "ród#o: https://maps.arcanum.com/en/map/europe-18century

Il. 8. Kapliczka przy dawnym trakcie królewskim nad wsi$ Kol-
bark, fot. Jacek Sypie(
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lustracji dróg z 1570 r. droga od tego miejsca bie-
g#a przez las w'wozem, który lustratorzy nakazali 
rozkopa&, by poszerzy& trakt.31

Nieco inaczej przebieg tej drogi zosta# zazna-
czony na tzw. Mapie Pertheesa. Pe#ny tytu#, tej 
wydanej w 1792 roku w Pary$u mapy sporz'dzo-
nej przez Karola Pertheesa brzmi „Mappa szcze-
gulna Woiewodztwa Krakowskiego i Xi%stwa 
Siewierskiego : zrz'dzona zinnych wielu mapp 
mieyscowych tak dawniey iak i swiezo odrysowa-
nych tudziez goscincowych i niew'tpliwych wia-
domosci wszystko wed#ug regu# geograficznych  
i obserwacyi astronomicznych”.32

Interesuj'cy nas zaginiony odcinek traktu  
z Zadro$a do Kolbarku zosta# zaznaczony nast%-
puj'co. Mniej wi%cej w po#owie drogi z Zadro$a 
do Trzyci'$a (obecna DW 794) trakt królewski 
odchodzi# na pó#nocny zachód prowadz'c wprost 
do ko"cio#a w Jangrocie.

Nast%pnie trakt prowadzi# dalej na pó#noc-
ny zachód do Chrz'stowic. Obecnie w Jan-
grocie s' to ulice Sadowa i Le"na. Na cz%"ci 
odcinka prowadzi# wzd#u$ koryta rzeki Bia#a 
Przemsza, jednak nie przy samej rzece, a nieco 
bardziej na pó#noc. Na wysoko"ci (róde# Bia#ej 
Przemszy zaznaczona jest osada (lub karczma) 
Czysiec (Czy"ciec?). Czy mo$e to by& opisana 
w XVI wieku karczma „Szulierz” (Szuler?) nie-
daleko Jangrota b'd( karczma „Zybr” (Zubr?)  
w pobli$u Go#aczew? Tego nie wiemy. Obecnie  
w miejscu zaznaczonej osady (karczmy?) „Czy-
siec” znajduje si% osada Cieplice b%d'ca cz%"ci' 
wsi Jangrot.

31 B. Wyrozumska, Lustracja dróg województwa krakowskiego  
z roku 1570, Wroc#aw – Warszawa – Kraków 1971, s. 74

32 Mapa szczególna Województwa Krakowskiego i Ksi%stwa Sie-
wierskiego, ,ród#o: Biblioteka Jagiello!ska, M 39/143, http://
jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=407&from=&dirid-
s=1&ver_id=&lp=1&QI= 

Nast%pnie wed#ug mapy królewski trakt prze-
cina# wie" Chrz'stowice, w miejscu, gdzie rzeka 
Pokrzywianka (obecnie Centara) wpada do Bia#ej 
Przemszy. Tam te$ zlokalizowany by# m#yn zazna-
czony na mapie oraz stawy, a tak$e kapliczka. Na-
st%pnie trakt bieg# polami i skrajem lasu w stron% 
wsi Bydlin. Mniej wi%cej w po#owie drogi pomi%-
dzy Chrz'stowicami, a rozstajami dróg w Kolbar-
ku zaznaczona jest „Cha#upa Podlesie”. Czy by#a 
to przydro$na karczma, czy raczej pojedyncze za-
budowanie osób zajmuj'cych si% lasem? Tego nie 
wiemy. Obecnie po wspomnianej „Cha#upie Pod-
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Il. 9. Fragment tzw. mapy Pertheesa, "ród#o: )ród#o: Biblioteka 
Jagiello(ska

Il. 10. Fragment tzw. mapy Pertheesa, "ród#o: )ród#o: Biblioteka 
Jagiello(ska
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lesie” nie zachowa#y si% $adne "lady. W pobli$u tego 
miejsca znajduje si% przydro$na kapliczka. By& 
mo$e zosta#a wzniesiona w miejscu dawnej osady.  
Na wzgórzu, gdzie krzy$owa#y si% trzy drogi tak-
$e zaznaczona jest kapliczka, oznaczona tak$e 
na wcze"niejszej mapie Miega. Nast%pnie droga 
przebiega#a przez wie" Bydlin, a potem przez osa-
d% Zawadka (obecnie cz%"& wsi Bydlin) w stron% 
osady Ryczów Le"ny. 

O zmniejszeniu si% znaczenia opisywanego 
przez nas traktu królewskiego "wiadczy „Map-
pa pocztowa i podró$na Królestwa Polskiego  
i Wielkiego Xsi%stwa Pozna!skiego” opracowana 
przez Juliusz Kolberga i wydana w 1817 roku.33 
Jak widzimy na mapie, g#ówny trakt z Krakowa 
do Wielkopolski nie prowadzi# ju$ przez Jangrot, 
Bydlin, *arki i Kromo#ów.

Tak$e na mapie zatytu#owanej „Mappa pocz-
towa Królestwa Polskiego z wykazaniem wszel-
kich dróg oraz odleg#o"ci na nich” wydanej  
w 1873 roku opisywany przez nas trakt królewski 
nie zosta# zaznaczony.34

33 https://polona.pl/item/mappa-pocztowa-i-podrozna-krol-
estwa-polskiego-i-wielkiego-xsiestwa-poznanskiego,MzI1MDY3
ODg/0/#info:metadata

34 https://polona.pl/item/mappa-pocztowa-krolestwa-polskiego-z-
wykazaniem-wszelkich-drog-oraz-odleglosci-na-nich,MzI1MDY

Przebieg dawnego traktu królewskiego jest 
jeszcze widoczny na tzw. mapie kwatermistrzo-
stwa. Topograficzna Karta Królestwa Polskiego 
(Топографическая Карта Царства Польского, 
Carte Topographique du Royaume de Pologne), 
zwana tak$e potocznie Map' Kwatermistrzostwa, 
to wydana w Warszawie w 1843 r., 59 arkuszowa 
mapa topograficzna Królestwa Polskiego. Arkusze 
s' opracowane w skali 1:126 000. Jeden z arkuszy 
oznaczony, jako Kol. III, sek. VIII obejmuje ob-
szar cz%"ci powiatu olkuskiego. 35

Dawny trakt królewski jest zaznaczony na ma-

3ODM/8/#info:metadata

35 https://polona.pl/item/topograficeskaa-karta-carstva-pol-skago-
topograficzna-karta-krolestwa-polskiego-carte,Mzc0MjE5OA/1/
#info:metadata

Jacek Sypie#

Il. 11. Fragment tzw. mapy Pertheesa, "ród#o: )ród#o: Biblioteka 
Jagiello(ska

Il. 12. Fragment „Mappy pocztowej Królestwa Polskiego z wyka-
zaniem wszelkich dróg oraz odleg#o&ci na nich” z 1873 roku, 
"ród#o: Biblioteka Narodowa Polona

Il. 13. Fragment „Mappy pocztowej Królestwa Polskiego z wyka-
zaniem wszelkich dróg oraz odleg#o&ci na nich” z 1873 roku, 
"ród#o: Biblioteka Narodowa Polona
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pie, jednak ju$ nie, jako jedna z g#ównych dróg, 
lecz jedna z wielu dróg polnych. Niemniej mapa 
przynosi nieco nowych informacji. Wiemy, $e 
dawny trakt królewski przebiega# na po#udnie 
od cmentarza w Go#aczewach, który zapewne 
zosta# za#o$ony na pocz'tku XIX wieku. Na ma-
pie pojawia si% tak$e nazwa „Czy"ciec”, jaka wy-

st%powa#a na Mapie Peerthesa. Wiemy tak$e, $e 
dawny trakt królewski przekracza# rzek% Pokrzy-
wiank% (obecnie Centar%) pomi%dzy Chrz'sto-
wicami i Zarzeczem w pobli$u m#yna opisanego, 
jako „Masin M#yn” oraz m#yna opisanego, jako 
„Wójcik M#yn”. Dawny trakt królewski zosta# 
tak$e zaznaczony na tzw. mapie Reymanna. Na 
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Il. 14. Fragment  tzw. mapy kwatermistrzostwa z 1843 roku, "ród#o: Biblioteka Narodowa Polona

Il. 15. Fragment  tzw. mapy kwatermistrzostwa z 1843 roku, "ród#o: Biblioteka Narodowa Polona
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pocz'tku XIX wieku niemiecki kartograf Daniel 
Gottlob Reymann rozpocz'# wydawanie serii 
map obejmuj'cych tereny Niemiec i krajów s'-
siednich. Mapy te, wydawane w arkuszach w skali 
1:200 000 z odwzorowaniem sto$kowym i rze(b' 
terenu oddan' metod' kreskowania, mia#y by& 
materia#em, którego dok#adno"& by#aby wystar-
czaj'ca dla potrzeb wojskowych. Na jednej z kart 
nr 173 zosta# pokazany przebieg dawnego traktu 
krakowskiego.36 

Na kolejnych XIX-wiecznych mapach daw-
ny trakt królewski tak$e zosta# zaznaczony, jako 

36 http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/200K_Rey-
manns_Special-Karte/Reymanns_Special-Karte_173_Siewierz.
jpg

jedna z wielu polnych lub le"nych dróg. Przebieg 
tego traktu zosta# pokazany na wydanej w ca#o"ci 
w 1859 roku w Pary$u mapie „Karta dawnéj Pol-
ski z przyleg#émi okolicami krajów s'siednich we-
d#ug nowszych materya#ów na 1:300000”. Mapy 
zosta#y opracowane przez Wojciecha Chrzanow-
skiego. Z racji na skal%, przebieg drogi pokazany 
na karcie nr XXXI zatytu#owanej „Olkusz” nie 
jest szczegó#owo przedstawiony. 37 

Jako g#ówny trakt droga zaznaczona jest tylko na 
odcinku Zadro$e – Jangrot. 
Nast%pnie przebiega w stron% 
wsi Go#aczewy, a przed wsi' 
skr%ca na pó#nocny – zachód 
przebiegaj'c pomi%dzy Chrz'-
stowicami i Zarzeczem. Z racji 
na skal% i ma#' dok#adno"& 
mapy trudno ustali&, czy 
zaznaczony na mapie odcinek 
od Go#aczew w stron% rzeki, 
to dawny trakt królewski, czy 
raczej, (co jest bardziej praw-
dopodobne) odcinek istnie-
j'cej obecnie drogi #'cz'cej 
Go#aczewy z drog' wojewódz-
k' 783. Nast%pnie trakt prze-
biega# polami, mija# Kolbark 
i dochodzi# do wsi Bydlin,  
a stamt'd prowadzi# przez 
Krzywop#oty i Wymys#ów do 
Ryczowa. Dawny trakt kró-
lewski nie zosta# ju$ uj%ty na 
tzw. mapie pocztowej Króle-

stwa Polskiego z 1885 roku.
W 1885 roku przez powiat olkuski zosta#a prze-

prowadzona pierwsza linia kolejowa, czyli droga $e-

37 https://bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/34207/edi-
tion/45881/content 

Jacek Sypie#

Il. 16. Fragment tzw. mapy Reymanna, "ród#o: http://maps.mapywig.org

Il. 17. Fragment tzw. mapy Reymanna, "ród#o: http://maps.mapywig.org
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lazna iwanogrodzko – d'browska. Z jednej strony 
da#a mo$liwo"& transportu osób i towarów alterna-
tywny wobec wcze"niejszego transportu ko#owego 

i pieszego. Tym bardziej, $e królewski trakt krakow-
ski by# drog', jak by"my dzisiaj powiedzieli tranzy-
tow'. Nie mia# du$ego znaczenia w komunikacji 

lokalnej. Mia# #'czy& po-
szczególne regiony, a w XIX 
wieku, zw#aszcza w kontek-
"cie zmian granic po rozbio-
rach, t% rol% przej%#a kolej.  
Z drugiej strony, linia kole-
jowa budowana w znacznej 
cz%"ci na wysokich nasypach 
przeci%#a wiele dotychczaso-
wych traktów uniemo$liwia-
j'c przejazd. 
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Il. 18. Fragment tzw. mapy Chrzanowskiego z 1859 roku, "ród#o: https://bibliotekacyfrowa.pl

Il. 19. Mapa dróg i ich stan na dz. 30. XI. 1934 Pow. Olkuskiego, "ród#o: Biblioteka Narodowa Polona
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Jacek Sypie#

Zmniejszenie znaczenia dawnego traktu kró-
lewskiego wida& cho&by na mapie „Mapa dróg 
i ich stan na dz. 30. XI. 1934 Pow. Olkuskie-

go”. Mapa zosta#a wydana 
w skali 1:100000. W pra-
wym dolnym rogu widnieje 
mapy piecz'tka „Kierownik 
Powiatowego Zarz'du Dro-
gowego w Olkuszu” i pod-
pis in$ynier K (Karol dop.
red.). Feczko. 38 Jak wynika 
z legendy mapy, interesuj'cy 
nas dawny trakt królewski 
zaznaczony przerywan' lini' 
na odcinku od Zadro$a do 
Go#aczew stanowi# ju$ wte-
dy jedn' z gruntowych dróg 
„gminnych lub prywatnych 
poni$ej 6 m (szeroko"ci)”. 
Nie zosta# zaznaczony od-
cinek dawnego traktu po-
mi%dzy Zarzeczem i Kolbar-
kiem. Status drogi gminnej 
mia#a ju$ inna droga #'cz'ca 
Zarzecze i Kolbark, która 
nie przebiega "ladem daw-
nego traktu. Dopiero odci-
nek z Bydlina, przez Huci-
sko Kwa"niowskie i Ryczów 
do Ogrodzie!ca przebiega 
mniej wi%cej "ladem dawne-
go traktu królewskiego.

Nieco inaczej i bardziej 
dok#adnie pokazuje przebieg 
dawnego traktu królewskie-
go polska mapa sztabowa 
wydana przez Wojskowy In-
stytut Geograficzny w 1933 

38 https://polona.pl/item/mapa-drog-i-ich-stan-na-dz-30-xi-1934-
-r-pow-olkuskiego-woj-kieleckiego,NzEzNTUyMTE/0/#info:m
etadata

Il. 20. Fragmenty mapy sztabowej wydanej przez Wojskowy Instytut Geograficzny w 1933 roku, 
"ród#o: Biblioteka Narodowa Polona

Il. 21. Fragmenty mapy sztabowej wydanej przez Wojskowy Instytut Geograficzny w 1933 roku, 
"ród#o: Biblioteka Narodowa Polona
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roku w Warszawie.39 Na karcie oznaczonej „Pas 
47, s#up 29 Olkusz” wida&, $e odcinek od Zadro-
$a do Jangrota by# zwyk#', nieutwardzon' drog' 
poln'. Grubsz' lini', co "wiadczy o wa$no"ci 
drogi, zaznaczono odcinek od Jangrota do kolo-
nii Nadm#ynie przez Cieplice, opisane tutaj, jako 
Kolonia Pod Lasem. Pojawia si% nazwa „Czy"ciec” 
znana z wcze"niej opisywanej Mapy Pertheesa. 
Zosta#a tutaj u$yta na oznaczenie fragmentu lasu. 
Jednak ju$ od cmentarza w Go#aczewach, droga 
ponownie oznaczona jest, jako lokalna. Podob-
nie odcinek, który przebiega# polami pomi%dzy 
Chrz'stowicami, Zarzeczem i Kolbarkiem. Tak-
$e jako polna droga zosta# zaznaczony odcinek  
z Bydlina do Huciska Kwa"niowskiego. Jednak 
ju$ odcinek dawnego traktu królewskiego z Hu-
ciska do Ryczowa znów oznaczony jest, jako wa$-
niejsza droga gminna.

Co pozosta#o z dawnego traktu królewskiego? 
Od Krakowa do Zadro$a po "ladzie dawnego 
traktu przebiega droga wojewódzka 794. Frag-
ment dawnego traktu w Zadro$u nosi nazw% 
ulica Krakowska. Wzd#u$ fragmentu odcinka 
traktu, który odchodzi# na pó#nocny – zachód od 
drogi z Zadro$a do Trzyci'$a prowadzi teraz asfal-
towa droga przez g%sto zabudowan' koloni% wsi. 
Fragment traktu, który przebiega# przez wie" Jan-
grot, to obecna ulica Krakowska. Nast%pnie trakt 
odchodzi# na pó#noc. Teraz s' to ulice Sadowa  
i Le"na prowadz'ce do kolonii Cieplice. Stamt'd 
wed#ug mapy Miega trakt prowadzi# przez las. 
Obecnie s' to le"ne drogi dochodz'ce poni$ej tzw. 
Krzy$a Szabelskiego do utwardzonej t#uczniem 
drogi oznaczonej, jako le"ny dojazd po$arowy 
nr. 48. Utwardzona droga ko!czy si% jednak przy 
skrzy$owaniu z le"n' drog' prowadz'c' od cmen-

39 https://polona.pl/item/olkusz-pas-47-slup-29-skala-1-100-
-000,NjcxMDgzNTQ/

tarza w Go#aczewach. Wed#ug Mapy Pertheesa, 
odcinek traktu pomi%dzy Cieplicami, a Chrz'sto-
wicami móg# prowadzi& obecnym utwardzonym 
t#uczniem dojazdem po$arowym nr. 12, który 
przebiega wzd#u$ wyschni%tego koryta Bia#ej 
Przemszy. Nast%pnie dawny trakt królewski zosta# 
przeci%ty przez drog% wojewódzk' 783 oraz lini% 
kolejow' i nie ma mo$liwo"ci przejazdu. Konty-
nuacj' traktu jest obecna ulica Krakowska we wsi 
Zarzecze. Przy skrzy$owaniu z prowadz'c' przez 
wie" ulic' Wyzwolenia znajduje si% murowana ka-
pliczka z XIX wieku. Nast%pnie trakt przebiega 
polnymi drogami do szczytu wzniesienia przed 
wsi' Kolbark. Na skrzy$owaniu z asfaltow' drog' 
#'cz'c' Zarzecze i Kolbark wznosi si% murowana 
kapliczka ufundowana w latach 60.tych XX wie-
ku przez Antoniego Majd%. Spod kapliczki daw-
ny trakt prowadzi poln' drog' w stron% wsi By-
dlin. Tam dalszy przebieg traktu stanowi' obecne 
asfaltowe drogi wiejskie (ul. Sosnowa i *o#nierzy 
Wrze"nia w Bydlinie).

By& mo$e, jakim" pomys#em utrwalenia  
w powszechnej "wiadomo"ci istnienia "rednio-
wiecznego traktu królewskiego by#oby wyznako-
wanie szlaku rowerowego, który #'czy#by Zadro-
$e, a nast%pnie Jangrot z Bydlinem, gdzie docho-
dzi#by do rowerowego Szlaku Orlich Gniazd.

Taki nowy szlak da#by mo$liwo"& poznania 
ciekawych miejsc, do jakich niew'tpliwie mo$na 
zaliczy& zabytkowe ko"cio#y w Zadro$u i Jangro-
cie, przydro$ne kapliczki, dawne m#yny, a tak$e 
cmentarz wojenny w Jangrocie – Cieplicach, 
gdzie spoczywa 2500 $o#nierzy poleg#ych podczas 
Bitwy Jurajskiej 1914 roku, a tak$e resztki nie-
mieckich linii obronnych OKH Stellung B 1 oraz 
ciekawy rezerwat przyrody Micha#owiec.
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Tomasz Sawicki  
Boles%awski Pa%ac

Wst!p

Wiele legend i domys#ów powsta#o na temat 
pa#acu, który znajdowa# si% w g#%bi boles#awskie-
go parku. Dzisiaj, to miejsce istnieje pod nazw' 
Wzgórze Pa#acowe. Badania archeologiczne pro-
wadzone w latach osiemdziesi'tych XX wieku 
pod kierunkiem dra Jacka Pierzaka dostarczy#y 
wielu ciekawych informacji o tajemniczej budow-
li. Wykopaliska archeologiczne przynios#y plon  
w postaci odkrytych kafli z pieców, kawa#ków 
ceramiki czy gwo(dzi. Z ustnych opowiada! wy-
nika#o, $e pa#ac musia# by& okaza#y, skoro zawita# 
w nim sam król Stanis#aw August Poniatowski 
powracaj'cy z Krakowa do Warszawy w 1787 
roku. Go"ci# go ówczesny w#a"ciciel Boles#awia 
hr. Aleksander Saryusz Romiszewski. W dalszej 
cz%"ci postaram si% wyja"ni& dlaczego Romi-
szewski nie móg# otrzyma& orderu "w. Stanis#awa  
w Boles#awiu oraz dlaczego na starym cmentarzu 
w Boles#awiu nie ma widocznego grobu Remi-
szewskiego, cho& zosta# on na nim pochowany. 
Nale$y te$ wspomnie&, $e dawny budynek dla 
s#u$by (dzisiejszy dwór) zosta# przebudowany  
i dostosowany dla potrzeb opiekunki dóbr bole-
s#awskich, hrabiny Rutkowskiej. Obiekt w po#o-
wie XIX wieku otrzyma# form% dworu neokla-
sycystycznego. Po burzliwych czasach, budynek 
popad# w ruin%. Na szcz%"cie po latach zosta# 
odnowiony du$ym wysi#kiem gminy Boles#aw. 
Dzisiaj mo$e zachwyca& swoj' urod' i szczyci& si% 
mianem Dworu, który s#u$y spo#ecze!stwu.

Prze"led(my zatem histori% ,,boles#awskiej ka-
mienicy”, która jako Pa#ac Romiszewskich utrwa-
li#a si% w pami%ci boles#awskich pokole!.

Zanim ruszy#y prace archeologiczne zespó# 
specjalistów zebra# niezb%dne materia#y historycz-
ne by oceni& mo$liwo"& rozpocz%cia bada! ju$ na 
miejscu w Boles#awiu. Na pocz'tku wkroczy#a 
archeologia, potem architekci z biura Konserwa-
tora Zabytków w Krakowie. Wyniki bada! by#y 
zaskakuj'ce. Wysi#ek w#o$ony przez grupy specja-
listów da# efekt w postaci weryfikacji opowiada!  
o Pa#acu, jego powstaniu i upadku oraz tego, jak 
móg# wygl'da&.

Tomasz Sawicki

Il. 1. Usytuowanie budowli na terenie parku w Boles#awiu.
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Boles%awski Pa%ac

Badania archeologiczne 
,,wzgórza pa#acowego w Boles#awiu”

Jacek Pierzak o przeprowadzonych badaniach 
„wzgórza pa#acowego” napisa# w dokumenta-
cji, $e stanowisko archeologiczne zlokalizowa-
ne by#o na ty#ach ulicy G#ównej w Boles#awiu, 
w obr%bie parku, na rozleg#ej polance, w bez-
po"rednim s'siedztwie zabytkowego dworku, 
b%d'cego pierwotnie dawn' oficyn'. Na po-
wierzchni nie zachowa#y si% $adne "lady po sto-
j'cym tu niegdy" pa#acu. Jedynie niewielki wzgó-
rek we wschodniej cz%"ci tego terenu wskazuje,  
i$ pod ziemi' mog' znajdowa& si% relikty dawnej 
rezydencji. W 1984 roku badania archeologicz-
ne na tym terenie prowadzi# autor opracowania 
archeologicznego, czyli Jacek Pierzak, w ramach 
zajmowanego stanowiska Wojewódzkiego Kon-
serwatora ds. Zabytków Archeologicznych.1 Prace 

1 J. Pierzak, Boles%aw, gm. Bukowno, woj. katowickie, „Informator 
Archeologiczny”. Badania. Rok 1984.”, 1985, s. 183-184; J. Pie-
rzak, Sprawozdanie z dzia%alno#ci Wojewódzkiego Konserwatora ds. 

wykopaliskowe poprzedzone by#y wcze"niejszymi 
badaniami nieinwazyjnymi, zleconymi w 1982 
roku przez Wojewódzkiego Konserwatora ds. Za-
bytków Archeologicznych w Katowicach. Analizy 
geofizyczne prowadzone by#y przez J. Przenios#o 
z IHKM PAN w Warszawie. Instytucja ta, wów-
czas jako jedyna w Polsce, wykonywa#a tego typu 
badania. Nale$y nadmieni&, i$ obiekt ten nie by# 
wcze"niej badany wykopaliskowo. Przeprowa-
dzenie bada! by#o niezb%dne równie$ w zwi'zku  
z konieczno"ci' opracowania projektu rewalo-
ryzacji dworku i parku, którego inwestorem by# 
wtedy Urz'd Miasta i Gminy w Bukownie. O wy-
gl'dzie pa#acu nie wiedziano nic. Dopiero prace 
nieinwazyjne wykaza#y, i$ pod ziemi' znajduj' si% 
pozosta#o"ci architektury murowanej, a na pod-
stawie zaznaczonych anomalii wyznaczono orien-
tacyjne granice rzutu poziomego obiektu. Stwier-
dzono równie$, i$ fundamenty pa#acu si%gaj' do 
g#%boko"ci 3,5m pod powierzchni' terenu2.

G#ównym celem pó(niejszych bada! wyko-
paliskowych by#o wi%c z jednej strony zweryfi-
kowanie wyników prac geofizycznych, z drugiej 
za" ustalenie dok#adnego rzutu budowli i chrono-
logii obiektu. W trakcie prac wykonano wykop  
o wymiarach 25x2m na osi alejki #'cz'cej ul. 
G#ówn' z polank' w parku. Wykop usytuowany 
by# wzd#u$ linii pó#noc-po#udnie. Zosta# podzie-
lony na 5 odcinków o d#. 5m, poprzedzielanych 
"wiadkami ziemi o szeroko"ci 20cm. Ponadto  
w miejscach domniemanych naro$y pa#acu za-
#o$ono dwie ma#e sondy o wymiarach 30x30cm  
i jeden dodatkowy wykop przy po#udniowej "cia-
nie pa#acu. W trakcie prac badawczych za#o$ono 

Zabytków Archeologicznych na woj. katowickie za rok 1984, „Silesia 
Antiqua”, t. XXVIII, 1986, s. 166.

2 J. Pierzak, Sprawozdanie z dzia%alno#ci Wojewódzkiego Konserwa-
tora ds. Zabytków Archeologicznych na woj.katowickie za rok 1982, 
„Silesia Antiqua”, t. XXVI, 1984, s. 125.

Il. 2. Mapa Boles#awia z 1826 roku. Arch. UG Boles#aw.
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jeszcze jeden wykop o wymiarach 2x2m w celu 
uchwycenia zasi%gu budowli, odkrytej w trakcie 
bada!.

Eksploracj% wykopu rozpocz%to od strony pó#-
nocnej. Po zdj%ciu warstwy darni o mi'$szo"ci 
15cm pojawi#a si% warstwa rumoszu wapiennego, 
fragmenty cegie# i dachówek, stanowi'ca warstw% 
rozbiórkow' pa#acu. Uda#o si% za#o$y& wykop  
w obr%bie wn%trza pa#acu od strony po#udnio-
wej. W odcinku tym ods#oni%to mur po#udniowy 
pa#acu. Znajdowa# si% on bardzo p#ytko pod po-
wierzchni', zaraz pod warstw' darni. Korona tego 
muru mia#a 1,30m szeroko"ci. W profilu pó#noc-
nym uchwycono lico zewn%trzne muru po#udnio-
wego pa#acu, natomiast od strony wn%trza jego 
lico wewn%trzne oraz znaczny fragment muru, do-
chodz'cego do muru pa#acu pod k'tem prostym. 
Odkryte relikty budowli by#y nieco przesuni%te 
wzgl%dem profili pó#nocnego i po#udniowego 
wykopu. Wn%trze wype#nia#a warstwa rumowi-
skowa z okresu rozbiórki pa#acu. Mur prostopa-
d#y cz%"ciowo znajdowa# si% w profilu zachodnim 
wykopu. By# murem podzia#u wewn%trznego bu-
dowli, bowiem oddziela# od siebie dwie s'siednie 
piwnice – "rodkow' i zachodni'. Na g#%boko"ci  
1,50m pojawi#o si% sklepienie piwnicy, które opa-
da#o w kierunku profilu zachodniego do g#%bo-
ko"ci 2m.

Pod warstw' darni wyst'pi#a czarna ziemia  
z kamieniami wapiennymi. W jej obr%bie znale-
ziono równie$ piaskowiec. Lico zewn%trzne muru 
po#udniowego pa#acu wykonane by#o ze starannie 
dobranego kamienia. Na g#%boko"ci 90cm, przy 
profilu zachodnim natrafiono na fragment koro-
ny muru, który wchodzi# w profil zachodni. Mur 
dochodzi# do po#udniowej "ciany pa#acu i bieg# 
lekkim skosem w kierunku po#udniowo-wschod-

nim. Wykonany by# z kamienia wapiennego na 
zaprawie wapiennej. W odleg#o"ci 1,70m od lica 
"ciany po#udniowej pa#acu w kierunku po#udnio-
wym pojawi# si% kolejny mur, usytuowany równo-
legle do muru po#udniowego pa#acu, a prostopa-
dle do muru wystaj'cego z profilu zachodniego. 
Uchwycono lico zewn%trzne tego muru od strony 
pó#nocnej. Na g#%boko"ci 90cm mur ten mia# 
60cm szeroko"ci, jednak poni$ej na g#%boko"ci 
1,30m, w obr%bie po#udniowej cz%"ci wype#nia# 
jej ca#' powierzchni%, tworz'c szerok' #aw% fun-
damentow'. Na g#%boko"ci 1,80m odkryto od-
sadzki obu murów, przy czym odsadzka muru  
w profilu zachodnim mia#a 50cm szeroko"ci.

Ze wzgl%du na obecno"& #awy fundamentowej 
na znacznej powierzchni wykopu, zako!czono 
eksploracj% na g#%boko"ci 2m. Niewielka prze-
strze! pomi%dzy trzema murami: murem po#u-
dniowym pa#acu, murem prostopad#ym, tkwi'-
cym w profilu zachodnim i murem równoleg#ym 
do "ciany po#udniowej pa#acu, wype#niona gru-
zem uniemo$liwia#a dalsz' eksploracj%.

Przy profilu po#udniowym, na g#%boko"ci 
1,30m odkryto nieco wy$ej posadowion' koron% 
muru, która wchodzi#a w profil pó#nocny.

W profilu pó#nocnym korona #awy funda-
mentowej wyst'pi#a na g#%boko"ci 1,50m, a jej 
odsadzka na g#%boko"ci 1,80m. Mur ten wycho-
dzi# z profilu na szeroko"& 20 cm, a jego odsadzka 
na 30cm. Jest to lico po#udniowe szerokiej #awy 
fundamentowej. Odkryta #awa usytuowana jest 
równolegle do "ciany po#udniowej pa#acu w od-
leg#o"ci 1,70m od niej. Ma ona 8,5m szeroko"ci 
wzd#u$ linii pó#noc-po#udnie. Jej przebieg wzd#u$ 
linii wschód-zachód zosta# cz%"ciowo ustalony 
przy pomocy sonda$owego wykopu II/1984,  
o wymiarach 2x2m, usytuowanego od strony po-
#udniowo-wschodniej.

Tomasz Sawicki
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W odleg#o"ci 2,50m od lica po#udniowego 
#awy fundamentowej, uchwyconym w jego pro-
filu pó#nocnym, na g#%boko"ci 1,80m pojawi#a 
si% korona muru kamiennego o szeroko"ci 45cm, 
biegn'cego równolegle do niego. Pomi%dzy tymi 
murami, na g#%boko"ci 1,80m zalega#a warstwa 
u$ytkowa w postaci intensywnie czarnej ziemi  
o mi'$szo"ci 15cm, która nachodzi#a na odsadz-
k% muru #awy fundamentowej. Poni$ej by# calec  
w postaci pomara!czowo-$ó#tego piasku.

Odcinek wykopu (I/1984), ostatni od strony 
po#udniowej, ujawni# dobrze zachowany bruk  
z kamieni wapiennych, zalegaj'cy na glinie, pod 
któr' by#a warstwa $wiru. Bruk dochodzi# do 
murku i by# pó(niejszy od murów. Bruk zacho-
wano, nie rozbieraj'c go ze wzgl%dów konserwa-
torskich.

Reasumuj'c, w obr%bie wykopu (I/1984)  
o d#ugo"ci 25x2m, odkryto fragment po#udnio-
wej "ciany pa#acu. Po jej stronie wewn%trznej od 
strony pó#nocnej, ju$ w obr%bie fundamentów 
pa#acu odkryto fragment muru, usytuowanego 
prostopadle do "ciany po#udniowej, który od-
dziela# od siebie dwie piwnice. Ponadto odkryto 
fragment sklepienia piwnicy "rodkowej, które  
w dolnych partiach opiera#o si% o mur prostopad#y.

Po zewn%trznej stronie muru po#udniowe-
go pa#acu odkryto fragment muru kamiennego, 
dostawionego do niego pod k'tem prostym. 
W odleg#o"ci 1,70m od "ciany pa#acu odkryto 
szerok' na 8,5m wzd#u$ linii pó#noc-po#udnie 
#aw% fundamentow' o zachowanych licach: pó#-
nocnym i po#udniowym. Wn%trze wype#nia-
#y kamienie wapienne na zaprawie wapiennej.  
W odleg#o"ci 2,5m od lica po#udniowego #awy 
w kierunku po#udniowym, a 12,20m od lica ze-
wn%trznego muru po#udniowego pa#acu, odkryto 
koron% muru o szeroko"ci 45cm, który by& mo$e 

by# pozosta#o"ci' muru ogrodzeniowego. Pomi%-
dzy #aw', a murem wyst'pi#a warstwa u$ytkowa  
z materia#em datowanym na 2 po#ow% XVI- 
XVII w. Przy "cianie po#udniowej pa#acu za#o-
$ono jeszcze wykop sonda$owy o wymiarach 
2,5x1m, maj'cy na celu prze"ledzenie przebiegu 
muru po#udniowego pa#acu w kierunku zachod-
nim oraz uchwycenie szeroko"ci muru, dostawio-
nego do zewn%trznego lica muru po#udniowego 
pa#acu. Na g#%boko"ci 70cm uchwycono ca#' sze-
roko"& tego muru, wynosz'c' 2,90m.

Ze wzgl%du na fakt, i$ nie przewidywano od-
s#aniania ca#ej korony fundamentów pa#acu, za-
#o$ono dwie ma#e sondy w naro$nikach zachod-
nim i wschodnim muru po#udniowego pa#acu.  
W wyniku tych prac odkryto dwa naro$niki, któ-
re pozwoli#y ustali& d#ugo"& "ciany po#udniowej. 
Wynosi#a ona 34,5m.

W podobny sposób uchwycono równie$ szero-
ko"& budowli, wynosz'c' 15,4 m. Równie$ przy 
"cianie pó#nocnej w ma#ej sondzie o wymiarach 
2x2m odkryto 15cm pod warstw' darni bruk, 
dochodz'cy do muru pó#nocnego pa#acu, analo-
giczny, jaki odkryto w odcinku wykopu (I/1984).

W wykopie równoleg#ym wykopu (I/1984) 
odkryto wej"cie do piwnic w murze po#udnio-
wym pa#acu. Zachowa#o si% ca#kowicie nadpro$e. 
Wej"cie to mia#o 1,0m szeroko"ci i znajdowa#o 
si% w odleg#o"ci 20m od naro$nika po#udnio-
wo-wschodniego muru po#udniowego pa#acu  
i 13,5m od jego naro$nika po#udniowo-zachod-
niego. Podczas prac konserwatorskich odgruzo-
wano wej"cie do piwnic. Wewn'trz odkryto 3 
piwnice, stosunkowo dobrze zachowane, przy 
czym piwnica wschodnia by#a wy$sza od pozo-
sta#ych. Na powierzchni to w#a"nie ona tworzy 
charakterystyczny pagórek.

Prac badawczych w roku nast%pnym nie prze-
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widywano. Jednak$e ze wzgl%du na fakt, i$ bada-
cze z Miejskiego Biura Projektów w Krakowie do 
doko!czenia studiów historyczno-konserwator-
skich potrzebowali wi%cej danych, szczególnie  
z wn%trza piwnic, jak i obrysu budowli, podj%to 
ze wzgl%dów konserwatorskich z urz%du kolejny 
sezon badawczy3.

W trakcie prac za#o$ono wykop (III/1985)  
o wymiarach 5x2m. Zastosowano tu kontynuacj% 
numeracji z sezonu poprzedniego. Wykop ten by# 
prostopadle usytuowany do "ciany po#udniowej 
pa#acu przy naro$niku  po#udniowo-wschodnim. 
Na g#%boko"ci 2m odkryto warstw% u$ytkow'  
o mi'$szo"ci 20cm, z materia#em archeologicz-
nym, datowanym na 2 po#ow% XVI-XVII w.  
w postaci fragmentów naczy! glinianych, frag-
mentów kafli i gwo(dzi. Ods#oni%te wej"cie do 
piwnic umo$liwi#o badaczom przeprowadzenie 
bada! architektonicznych. Ze wzgl%du na fakt, 
i$ piwnice by#y cz%"ciowo zagruzowane, nie 
wszystkie elementy architektoniczne by#y do-
st%pne w ca#o"ci. Odkryte zamurowane wej"cie 
wewn'trz jednej z piwnic, okienka i #uki, tkwi#y  
w znacznej mierze w gruzie. Odgruzowanie piwnic 
nie le$a#o w zakresie bada! archeologicznych. 
Mia#o nast'pi& dopiero po ustaleniu programu 
zagospodarowania reliktów pa#acu. Architekci 
stwierdzili co najmniej dwie fazy rozwojowe 
obiektu. Potwierdza to wystaj'ca nieco ponad 
powierzchni% piwnica od strony wschodniej 
pa#acu, wy$sza ni$ dwie pozosta#e.

Wykop ods#oni# kolejny naro$nik, pó#-
nocno-zachodni pa#acu. Mur zachodni  
i pó#nocny, podobnie jak i po#udniowy maj' 

3 J. Pierzak, Boles%aw, gm. Bukowno, woj. katowickie, „Informator 
Archeologiczny. Badania Rok 1985”, 1986, s. 189; J. Pierzak, 
Sprawozdanie z dzia%alno#ci Wojewódzkiego Konserwatora ds. Za-
bytków Archeologicznych na woj. katowickie za rok 1985, „Silesia 
Antiqua”, t. XXIX, 1987, s. 140.

1,30m szeroko"ci. Mur zachodni ma d#ugo"& 
15,4m. W miejscach wskazanych przez archi-
tektów ods#oni%to koron% murów pa#acu, która 
wyst%powa#a 15cm pod powierzchni' darni. Tak 
wi%c ustalono ponad wszelk' w'tpliwo"& wymia-
ry budowli 34,5x15,4 m.

Il. 3. Rzut pi!tra, opr. J. Janczykowski, B. Kmiecik, MBP w Kra-
kowie 1985 r. arch. UG Boles#aw.

Il. 4. Wzgórze pa#acowe w parku boles#awskim (fot. T. Sawicki, 
2008)

Il. 5. Boles#aw, pogl$dowy rysunek reliktów podziemi pa#acu - 
rozpoznanych badaniami w 1985 roku. W. Le&niak
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Widok z kierunku zachodniego na ods#oni%t' 
po#udniow' "cian% pa#acu z okienkiem do piwnicy,  
fot. J. Janczykowski 1985 r., MBP w Krakowie 
1985 r. arch. UG Boles#aw

Najwcze"niejsza wzmianka dotycz'ca Bole-
s#awia znajduje si% w dokumencie z 6 grudnia 
1279 roku, w którym Boles#aw Wstydliwy ksi'-
$% krakowski i sandomierski przekazuje kapitule 
katedralnej krakowskiej niedawno lokowan' wie" 
Boles#aw, le$'c' niedaleko od wsi biskupiej S#aw-
ków.4

Pó(niejsze (ród#a dla Boles#awia wi'$' si% 
równie$ z s'siedni' Krzykawk'. W 1414 roku 
wymieniany by# Piotr z Boles#awia, który s'-
dzi# si% z Marciszem z Krzykawki. W latach 
1416-1417 wymieniany by# Piotr z Boles#a-
wia, a w 1454 roku Jan Boles#awski z Boles#a-

4 Kodeks dyplomatyczny Katedry Krakowskiej, t. I, (1166-1366), 
wyd. F. Piekosi!ski, Kraków 1874, dokument LXXXIII, s. 113-
114.  

Il. 6. Piwnice, rzut i przekrój, opr. J. Janczykowski, B. Kmiecik, MBP w Krakowie 1985 r. arch. UG Boles#aw

Il. 7. Boles#aw, pogl$dowy rysunek reliktów podziemi pa#acu - 
rozpoznanych badaniami w 1985 roku. W. Le&niak
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wia5. W latach 1437-39 wymieniany by# Marek  
z Boles#awia i Krzykawki h. W'$, brat Wojciecha, 
Kaspra i Jana i Krzykawki. W latach 1437 – 56 wy-
mieniany by# Miko#aj Ba#ek z Boles#awia i Krzy-
kawki h. W'$, a w latach 1437-1480 Stanis#aw 
Krzykawski z Boles#awia i Krzykawki h. W'$6.  
W 1477 roku wymieniany by# Jan z Boles#awia7. 

Dla odkrytego pa#acu niezmiernie wa$na by#a 
wzmianka z 1549 roku, bowiem w roku tym 
Andrzej Kreza z Bobolic sprzeda# Marcjanowi 
Che#mskiemu chor'$emu krakowskiemu swe 
dobra dziedziczne, tzn. role folwarczne z sadzaw-
kami, polami i lasami, a wi%c po#ow% Boles#awia 
i ca#' Zawad% oraz cz%"& Krzykawki, czyli lasy8. 
,ród#a te nie mówi' bezpo"rednio o dworze czy 
pa#acu, ale sam fakt, i$ w Boles#awiu od pocz't-
ków XV w. rezydowali jego w#a"ciciele, "wiadczy 
o tym, $e musia# zapewne by& tutaj dwór.

Po roku 1549 mog#a nast'pi& rozbudowa 
dworu, a nawet mo$e przebudowa na pa#ac przez 
Marcjana Che#mskiego. W trakcie bada! arche-
ologicznych stwierdzono, $e w piwnicach wida& 
2 fazy rozbudowy obiektu, co potwierdzi#y ba-
dania architektoniczne. Mo$e tu by& analogiczna 
sytuacja, jak w odkrytym w 2018 roku dworze 
Ossoli!skich z XVIII w. w Chrzanowie, który 
na powierzchni nie pozostawi# $adnych "ladów, 
a którego fundamenty zosta#y odkryte w trakcie 
bada! prowadzonych przez dra Jacka Pierzaka.9

Pa#ac w Boles#awiu by# w#asno"ci' Che#m-

5 S%ownik historyczno-geograficzny województwa …, s. 235; S%ownik 
historyczno-geograficzny ziem..., s. 235.

6 op. cit., s. 236; 

7 S%ownik historyczno-geograficzny województwa …, s. 237; S%ownik 
historyczno-geograficzny ziem..., s. 237.

8 op. cit., s.  s. 238; 

9 J. Pierzak, Wyniki bada! archeologicznych nad pocz'tkami dworu  
pa!skiego w Chrzanowie  prowadzonych w 2018 r.,(w:) Chrzanów 
w #redniowieczu i we wczesnej epoce nowo&ytnej, Chrzanów 2019, 
s. 37-63.

skich, Mieroszewskich. Jeszcze w 1787 roku na 
zaproszenie ówczesnego pos#a Aleksandra Sa-
ryusza Romiszewskiego w boles#awskim pa#acu 
go"ci# Stanis#aw August Poniatowski. W latach 
1830-1840 ze wzgl%du na fakt, i$ pa#ac w Bo-
les#awiu popad# w ruin%, ówczesna w#a"cicielka 
hrabina Konstancja -'cka senatorowa #ubie!ska 
opu"ci#a pa#ac i zamieszka#a w bocznej oficynie. 
W 1853 roku przekaza#a dobra Boles#aw w dzier-
$aw% swojej córce Romanii Rutkowskiej, zam%$-
nej z Romanem Mycielskim10.

Przedstawione wy$ej wyniki bada! nad re-
zydencj' w#a"cicieli Boles#awia przynios#y wiele 
nowych naukowych informacji na jej temat. By& 
mo$e zaistnieje w przysz#o"ci mo$liwo"& konty-
nuowania prac badawczych nad tym niezaprze-
czalnie interesuj'cym obiektem.

10 Archiwum Pa!stwowe w Przemy"lu, Zespó# 56/1917/0 akta 
Rodziny Mycielskich, 1853 sygn. 3 - kontrakt dzier$awy dóbr 
Boles#aw zawarty mi%dzy hr. Konstancj' K'ck' -ubie!sk' a hr. 
Feliksem Mycielskim.

Il. 8. Piwnica, widok na &cian! pó#nocn$ ze schodami i przej&ciem 
do kolejnej piwnicy, Fot. J. Janczykowski 1985 r., MPB 
Kraków 1985 r. Arch. UG Boles#aw.
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Il. 9. Boles#aw. Pa#ac. Badania z 1984 r. Widok od strony pó#nocnej na wykop I/1984. Na pierwszym planie odcinek „a” z odkry-
tym murem po#udniowym pa#acu (na wprost) i murem podzia#u wewn!trznego pa#acu (po prawej), oddzielaj$cym piwnic! 
&rodkow$ od wschodniej. Fot. Jacek Pierzak.

Boles%awski Pa%ac
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Il. 10. Boles#aw. Pa#ac. Badania z 1984 r. Widok od strony pó#nocnej na odc. a wykopu I/1984. Na wprost 
widoczny mur po#udniowy pa#acu z przylegaj$cym do niego sklepieniem piwnicy &rodkowej. Po lewej mur 
podzia#u wewn!trznego pa#acu. W g#!bi widoczna #awa fundamentowa, zlokalizowana po po#udniowej 
stronie pa#acu. Fot. Jacek Pierzak.
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Il. 11. Boles#aw. Pa#ac. Badania z 1984 r. Widok od strony po#udniowej na odc. b wykopu I/1984. Prace 
zwi$zane z czyszczeniem odkrytych reliktów architektury. Na wprost fragment #awy fundamentowej, 
po lewej mur prostopad#y do &ciany po#udniowej pa#acu, na wprost mur po#udniowy pa#acu. Fot. Jacek 
Pierzak.
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Pa#ac w Boles#awiu

Opis i wygl'd pa#acu wed#ug opracowania 
konserwatorskiego: ,,Zespó# podworski w Bole-
s#awiu gm. Bukowno”, autorstwa J. Janczykow-
skiego i B. Kmiecik, Kraków 1985.

Autorzy opracowania zaznaczaj', $e ze wzgl%du 
na bardzo ograniczony zakres przeprowadzonych 
bada! archeologicznych oraz szczup#e archiwa-
lia mo$liwe by#o jedynie hipotetyczne ustalenie 
najstarszych faz budowy pa#acu, tj. budowli re-
nesansowej i barokowej. Zgromadzone materia#y 
archiwalne pozwoli#y na cz%"ciow' rekonstrukcj%, 

dopiero dziewi%tnastowieczn'.
Pierwsza wzmianka o istnieniu dworu w Bo-

les#awiu pochodzi z 1570 roku, co potwierdzi#a 
analiza stylistyczna zachowanych fragmentów ka-
mieniarki oraz zachowane mury piwnic. Powsta-
nie dworu w Boles#awiu nale$a#o wi'za& z dzia-
#alno"ci' ówczesnych w#a"cicieli wsi – pierwszym 
lub drugim Marcjanem Che#mskim.

Przypuszczalnie w wieku XVII dwór nale$a# 
nadal do rodziny Che#mskich, którzy go rozbu-
dowali. Pozosta#o"ci' tej rozbudowy by#a jedna 
z piwnic. Przemawia# za tym kszta#t sklepienia – 
#uk koszowy. Trudno okre"li& stan przebudowy, 

Il. 12. Pa#ac w Boles#awiu, rekonstrukcja XIX w. opr. J. Janczykowski, B. Kmiecik, MBP w Krakowie 1985 r. Arch. UG Boles#aw
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jednak tu pojawia si% okre"lenie ,,kamienica”. Na-
zwa ta wyst'pi#a w dokumencie podzia#u maj'tku 
z 1756 roku. Termin ten w przybli$eniu okre"la# 
typ wygl'du dworu. Nie mo$na by#o wykluczy&, 
$e oprócz ,,kamienicy” w sk#ad zabudowa! miesz-
kalnych dworu mog#y wchodzi& inne po#'czone 
z nim budynki, tworz'ce razem mniej lub bar-
dziej regularny uk#ad, np. z wewn%trznym dzie-
dzi!cem. W drugiej po#owie XVIII wieku rene-
sansowy dwór zosta# przekszta#cony w barokowy 
pa#ac. Przebudow% t% nale$a#oby powi'za& z Alek-
sandrem Saryuszem Romiszewskim, skarbnikiem  
i burgrabi' zamku na Wawelu, kasztelanem san-
deckim. W wyniku przebudowy powsta#a okaza#a 
rezydencja, w której gospodarz przyjmowa# króla 
Stanis#awa Augusta.

Uk#ad wn%trza mo$na by#o odtworzy& na pod-

stawie zachowanych planów XIX wiecznych.
Pomieszczenia parteru na XIX wiecznym pla-

nie, tworzy#y sie! rozdzielaj'c' dwutraktowe cz%-
"ci, wschodni' i zachodni'. Do sieni prowadzi#y 
schody z piwnic. Przypuszczalnie w sieni znajdo-
wa#y si% schody na pi%tro.

Parter prawdopodobnie pe#ni# funkcje gospo-
darcze. Pomieszczenia reprezentacyjne i miesz-
kalne znajdowa#y si% na pi%trze. Wielka ,,sala” 
zajmowa#a pó(niejsze pomieszczenia, a doj"cie 
do niej prowadzi#o z pomieszczenia za schodami.  
W pó#nocnej i wschodniej cz%"ci pi%tra mie"ci#y 
si% mniejsze pokoje.

Budynek by# przykryty dachem czterospado-
wym krytym dachówk' holendersk', z niewielki-
mi lukarnami wed#ug XIX wiecznego opisu ,,mu-
rowanymi dymnikami”. Mo$na przypuszcza&, $e 
podczas przebudowy, budynek skrócono od stro-
ny wschodniej o ok. 2,5m. Prawdopodobnie wi'-
za& to nale$a#o ze szkodami górniczymi, wyst%pu-
j'cymi na obszarze dworskim ju$ w XVI wieku.

Z barokowym pa#acem wi'za#y si% budynki 
oficynowe usytuowane na pó#noc od niego. Na-
le$a#o przyj'&, $e jedna z zachowanych ,,piwnic 
ogrodowych” by#a pozosta#o"ci' XVIII wiecznej 
oficyny.

Zaniedbany pa#ac zacz'# podupada&, prawdo-
podobnie na pocz'tku XIX wieku. Do niszczenia 
budynku przypuszczalnie przyczyni#y si% szkody 
górnicze. Mo$liwe, $e kolejni w#a"ciciele wsi, któ-
rzy nie mieszkali w Boles#awiu nie wykazywali za-
interesowania niszczej'cym budynkiem. Dopiero 
przypuszczalnie w ko!cu pierwszego lub w dru-
gim dziesi%cioleciu XIX wieku przeprowadzono 
remont pa#acu. Musia#o to nast'pi& przed adapta-
cj' oficyny na dwór.

Najwa$niejsz' zmian' by#o dalsze skrócenie 
budynku od strony wschodniej. Now' wschodni' Il. 13. Rzut parteru i pi!tra pa#acu, rekonstrukcja XIX w. opr. J. 

Janczykowski, B. Kmiecik,  MBP Kraków 1985 r. Arch. UG
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"cian% elewacyjn' podparto wielk' skarp', której 
pozosta#o"ci' by# filar w piwnicy. Ci'g#e przesu-
wanie wschodniej "ciany elewacyjnej, wreszcie jej 
podparcie "wiadczy#o o sta#ym zagro$eniu zawa-
leniem tej cz%"ci budynku przez szkody górnicze. 
Wewn'trz zlikwidowano reprezentacyjne schody 
z sieni na pi%tro, zast%puj'c je nowymi, drewnia-
nymi. Przedzielono dawn' sie!, tworz'c korytarz 
prowadz'cy do nowych schodów. Podzielono 
równie$ inne pomieszczenia, w tym wielk' sal% 
na pi%trze. Wyremontowano dach, zniszczone 
pokrycie po#atano gontem.

Opis z 1847 roku wspomina# o funkcji i wypo-
sa$eniu wn%trz. Na parterze mie"ci#y si% pomiesz-
czenia gospodarcze, w tym kuchnia z piecem 
chlebowym i mieszkania dla s#u$by. Pomieszcze-
nia parteru, gdzie zachowa#y si% renesansowe skle-
pienia, przykryte by#y stropami belkowanymi.  
Z wyposa$enia zwraca# uwag% naro$ny kominek.

Pi%tro mia#o charakter mieszkalny. W kilku 
wn%trzach zachowa#y si% posadzki drewniane 
i parkiety, w pozosta#ych by#y zwyk#e pod#o-
gi drewniane. By#y te$ kominki i ceglane piece, 
przypuszczalnie wykonane z glazurowanych ce-
gie#, jakie odkryto podczas bada!.

Na pi%trze znajdowa#y si% ozdobne drzwi  
„w filarku fazowane z okuciami” oraz okna 
„o"mioszybne” w tym pi%& z okiennicami ,,kryty-
mi na glify okienne”. Rekonstrukcj% rzutu parte-
ru i pi%tra oraz schematyczn' bry#% budynku wy-
konano w oparciu o dok#adny opis pa#acu z 1847 
roku i przeprowadzon' wtedy inwentaryzacj%.

Ju$ w pierwszej po#owie XIX wieku pa#ac mia# 
do"& archaiczny wygl'd i nie odpowiada# równie$ 
ówczesnym potrzebom funkcjonalnym. Mo$li-
we, $e ten fakt oraz dalsze niszczenie budynku 
wskutek szkód górniczych sta#y si% powodem 
opuszczenia go i adaptacji na cele mieszkalne 

dawnej oficyny, co nast'pi#o nie pó(niej ni$ na 
prze#omie drugiej i trzeciej &wierci XIX wieku.  
W 1847 roku stan pa#acu by# ju$ bardzo z#y. 
Pi%tro by#o niezamieszka#e, a na parterze znajdo-
wa#y si% sk#ady narz%dzi gospodarczych i kuchnia, 
w której mieszka#a s#u$ba. Wprawdzie ówczesna 
w#a"cicielka maj'tku – Konstancja -ubie!ska,  
w li"cie z 1850 roku wspomina#a o zamierzeniach 
wyremontowania pa#acu, przypuszczalnie jednak 
nigdy do tego nie dosz#o.

W pierwszym dziesi%cioleciu XX wieku miesz-
kaj'cy we dworze zawiadowca kopalni Fran-
ciszek Jasi!ski rozebra# ruiny pa#acu. Teren po 
pa#acu zasypano. Kolejny u$ytkownik dworu, 
Stanis#aw Cissowski, poleci# ukszta#towa& w tym 
miejscu trawiast' polan%. Za czasów Cissowskie-
go u$ytkowana by#a jedna piwnica, wtedy te$ 
wyremontowano prowadz'ce do niej schody. 
Ostatecznie wej"cie do piwnicy zlikwidowano po 
1939 roku.

Pobyt Króla Stanis#awa Augusta 
w Boles#awiu

Dyariusz podró$y najja"niejszego Stanis#awa 
Augusta króla polskiego na Ukrain% i bytno"ci  
w Krakowie, a$ do powrotu do Warszawy dnia 22 
lipca roku 1787, Warszawa 1787, s. 255.

Dnia 3 lipca we wtorek
...przey&awszy Mapp( okolic olkuskich podan' 

sobie... je)dzi% za miasto, gdzie nayprzód widzia% 
sporz'dzon' Machin( do pompowania wody...

Obeyrzawszy te ciekawo#ci, ruszy% Naj. Pan 
do Boles%awia na nocleg dóbr J. P. Romiszew-
skiego, a w tym przeci'gu podró&y widziawszy 
dwa inne piece … przyby% do Boles%awia oko%o 
ósmey wieczorney. Zimna i wilgotna chwila nie 
dala Naj. Panu bawi* si( spacerem, przeto zaba-
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wiwszy si( konwersacj' w Sali z Gospodarstwem  
i przytomnemi wkrótce po lekkiey kolacyi dla siebie 
przygotowaney, uda% si( na spoczynek. Tymczasem 
towarzysze drogi Królewskey z przytomnemi Go#*mi 
zaproszeni na wspania%' kolacy( weso%o#* i ochot( a& 
do pó%nocy przeci'gn(li.

Dnia 4 lipca we #rod(, wyjecha% Naji. Pan  
z Boles%awia oko%o godziny 8, obracaj'c podró& swo-
i( znowu na Olkusz do Pieskowey Ska%y.

W tej podró&y przeprowadzaj'cy Dziedzic Bole-
s%awia ukazywa% wszystkie miejsca kruszcowe, które 
w przeci'gu czasów rozpocz(te dawniey kopalnie 
zalawszy, mog' znowu obfite dla kraju otworzy* 
po&ytki...

Ksi'dz Jan Wi"niewski w „Historycznym 
opisie ko"cio#ów, miast, zabytków i pami'tek  
w olkuskiem”, wizyt% króla w 1787 roku, opisa# 
tak: ,,dnia drugiego lipca o 8 – mej godzinie rano 
wyjecha% król z Krzeszowic. Po drodze w dwóch 
miejscach ogl'da% kopalnie porfiru, tak&e gór( 
niedaleko Lgoty pe%n' wybornego galbanu. Przed 
Olkuszem w $oradzie p. Rusocka, podstolina ki-
jowska, wita%ana gruncie dóbr swoich króla wraz 
ze sw' gromad' zebran' pod tryumfaln' bram'  
z cyframi królewskimi. W przygotowanej grocie by%o 
zastawione #niadanie, kawa i rymfreszki. Olkusz 
przedstawia% smutny widok gruzów i rozwalisk  
„a n(dzy mieszczan siedz'cych na bogactwach”. Ko-
palnie ledwo by%o wida* z – pod wód i nawianego 
piasku. Kilkunastu mieszczan od kilku lat zaj(%o 
si( górnictwem, lecz nie maj'c funduszów, poprze-
sta%o na dobywaniu cennych kruszców pozosta%ych 
od dawnych kopalni, drobnych u%omków i to im 
si( op%aca%o. Przed miastem spotka% króla magistrat  
z ludem, prezydent powita% go mow' i prowadzi% do 
domu pocztowego. Po obiedzie król przejrza% ksi(g( 
praw i przywilejów olkuskich nadanych  przez po-

przednich monarchów, tak&e map( okolic olkuskich, 
podan' sobie przez ks. So%tyka, dziekana krakow-
skiego. Potem król je)dzi% za miasto gdzie ogl'da% 
maszyn( do pompowania wody, piec do topienia  
i oddzielania kruszców, samo miejsce wyp%uczków 
i sposobów jakiego lud u&ywa do wybierania zdat-
nych do topienia materja%ów. Obejrzawszy te cieka-
wostki ruszy% król do Boles%awia na nocleg u p. Ro-
miszewskiego, po drodze ogl'daj'c dwa piece, jeden 
p. Mieczkowskiego, starosty rabszty!skiego, drugi  
p. Burgrabiegi. Do Boles%awia król przyby% o go-
dzinie 8 wieczorem: po rozmowie z gospodarstwem  
i obecnymi sam spo&y% kolacj( i uda% si( na spoczy-
nek, za# towarzysze podro&y królewskiej zaproszeni 
na wspóln' kolacj(, bawili si( do pó%nocy. Naza-
jutrz rano dziedzic Boles%awia towarzyszy% królowi 
w drodze do Pieskowej Ska%y, po drodze ukazuj'c 
królowi kopalnie i wody takowe zalewaj'ce, które 
nale&a%oby dla dobra kraju odprowadzi*. W Olku-
szu król odwiedzi% ko#ció% farny i s%ucha% mszy #w. 
Odwiedzi% ratusz, znów przegl'da% mapy okolic 
Olkusza, poczyni% pewne dyspozycje co do polepsze-
nia losu miejsc zaniedbanych, wreszcie wyruszy% do 
Pieskowej Ska%y. Po drodze gromady ludu wiejskiego 
czyni%y królowi owacje, graj'c i wykrzykuj'c z ra-
do#ci. Wie#niacy za# starostwa rabszty!skiego, przez 
które król jecha% konno w liczbie 100 osób przepro-
wadzili króla do granic swego starostwa”11.

Order &w. Stanis#awa 
dla hr. Romiszewskiego

Odnosz'c si% do publikacji regionalnych 
b'd( te$ przekazów ustnych, mo$na odnie"& 
wra$enie, $e król Stanis#aw Poniatowski wr%czy# 

11 J. Wi"niewski, Historyczny opis ko"cio#ów, miast, zabytków  
i pami'tek w olkuskiem, Druk Szko#y Rzemios# w Majrówce 
Opoczy!skiej, 1933.
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Order (który sam ustanowi#) hr. Romiszew-
skiemu podczas pobytu w Boles#awiu. Jednak  
z powy$szego tekstu wynika, i$ król by# go"ciem 
Romiszewskiego przez zaledwie kilkana"cie go-
dzin. Nie móg# wi%c ot tak po prostu wr%czy&, 
tak istotnego jak na owe czasy wyró$nienia. Mu-
sia#o si% to odby& w Warszawie z ca#' uroczyst' 
opraw'. Romiszewski by# osob' wa$n' dla króla 
Stanis#awa Poniatowskiego ze wzgl%dów politycz-
nych. By# wdzi%czny hrabiemu za jego popar-
cie przy reformach kraju, st'd owa wizyta króla  
w Boles#awiu.

Czy istnieje grób hr. Aleksandra 
Romiszewskiego na starym cmentarzu 
w Boles#awiu?

Zapoznaj'c si% z poszczególnymi okresami 
historycznymi oraz "ledz'c $yciorysy w#a"cicieli 
Boles#awia, szczególnie pochówków, doszed#em 
do wniosku, i$ wielokrotnie wspominany Alek-
sander Saryusz Romiszewski, burgrabia zamku 
na Wawelu, Kawaler ,,Or#a Bia#ego”, Orderu "w. 
Stanis#awa nie ma swojego osobnego grobu na 
starym cmentarzu w Boles#awiu. Przemawiaj' za 
tym nast%puj'ce fakty.

Pierwszy ko"ció# by# ufundowany jako pry-
watna kaplica Marcjana Che#mskiego )cibo-
ra (1537-1641), herbu Ostoja w 1627 roku.  
Z my"l' o utworzeniu samodzielnej parafii wy-
st'pili Aleksander i Teresa z Firlejów Konarskich 
Romiszewskich, w#a"ciciele dóbr boles#awskich. 
Jednak podnios#y zamiar Romiszewskich spe#ni#a 
dopiero ich córka Zofia, która wraz z m%$em hra-
bi' Hilarym Moszy!skim, kawalerem orderu "w. 
Stanis#awa, przekazuj'c swoje dobra, przyczyni#a 
si% do powstania parafii. W po#owie XIX wieku 
dziedziczka Boles#awia, Rutkowska, ufundowa#a 

kilkupi%trow', murowan', wynios#' dzwonni-
c%, zako!czon' barokowym he#mem w kszta#cie 
altany. Nowa dzwonnica zast'pi#a wcze"niejsz' 
drewnian'.

Proboszcz parafii Boles#aw, ks. Wincenty 
Wacowski w latach 1869-1890 doprowadzi# do 
obmurowania starego ko"cio#a, dostawiono za-
krysti%, powi%kszono cmentarz przyko"cielny jak 
równie$ zosta# wybudowany budynek wikariatu. 
Dzi%ki proboszczowi zosta#a wybudowana kapli-
ca w T#ukience12.

W takim stanie ko"ció# przetrwa# do ok. 1906 
roku. Od 1906 do 1941 roku stary ko"ció# sta# 
opustosza#y, a osuwaj'ce si% mury oraz odpada-
j'ce z nich fragmenty kamieni i tynków zagra$a#y 
wiernym. )wiadek, Antoni Szl%zak opowiada#, $e 
„12 maja 1936 roku  przysz%a bardzo silna burza, 
która dope%ni%a zniszczenia ko#cio%a. Pami(tam, jak 
z kolegami ogl'dali#my nast(pnego ranka gruzy. Je-
den stos gruzów, kikuty murów, a na jednym z nich 
ledwo wspieraj'cy si( dzwon, który spad% z wie&y. 
Pracowa%em pó)niej przy ich usuwaniu. Na odbu-
dow( nie by%o szans. Gruz u&yli#my do wykonania 
utwardzenia ulicy ko#cielnej”13.W 1940 roku ów-
czesny proboszcz Jan Skalski zorganizowa# bryga-
d% do rozbiórki murów. Antoni Szl%zak wspomi-
na#, ,,&e pod ko#cio%em by%y podziemia z grobow-
cami. Zosta%y one zasypane ziemi' po uprzednim 
usuni(ciu pozosta%ych szcz'tków ludzkich, które 
pieczo%owicie przeniesiono na przyleg%y cmentarz 
i ceremoni' pogrzebow' pochowane we wspólnym 
grobie”14. Twierdz%, $e w#a"nie tam mog' si% 
znajdowa& szcz'tki doczesne Aleksandra Romi-

12 T. Sawicki, Ko"ció# boles#awski w stulecie konsekracji 1906-
2006, Boles#aw 2006, s. 159.

13 T. Sawicki, Ko"ció# boles#awski w stulecie konsekracji 1906-
2006, Boles#aw 2006, s. 9-13.

14 J. Liszka, Ziemia kryje skarby, BZH nr 23, Boles#aw 2005, s. 18.
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szewskiego. Pozosta#e epitafia, które przetrwa#y  
w ca#o"ci zosta#y z#o$one przy murze ko"cielnym, 
a z czasem niektóre w#o$ono w mur ogrodzenio-
wy cmentarza. Wiem te$, $e na pomniku Romi-
szewskich znajduj'cym si% na starym cmentarzu 
w Boles#awiu, oprócz herbów rodzinnych, nie 
wyst%puje imi% i nazwisko Aleksandra Saryusza 
Romiszewskiego. Pochowani s' jego potomko-
wie, a nie on sam.

My"l%, $e taka osobisto"&, jak' by# hr. Alek-
sander Romiszewski, zapewne by#a pochowana 
w ko"cielnej krypcie starego ko"cio#a. Anali-
zuj'c zapiski z ró$nych publikacji, doszed#em 
do wniosku, i$ w kryptach starego ko"cio#a 
znajdowa#o si% jeszcze, co najmniej kilku zna-
nych w#a"cicieli Boles#awia lub ich rodzin.  
W Boles#awskich Zeszytach Historycz-
nych nr 30, autorstwa J. Liszki, ,,Ludzie  

z boles#awskich cmentarzy” na stronie 51, znaj-
duje si% fotografia (M. )liwi!skiego z 1985 roku) 
z epitafium Aleksandra Romiszewskiego z herba-
mi Jelita i Pobóg, które jak podaje J. Liszka, by#o 
wmurowane w mur ogrodzeniowy cmentarza. 
Oprócz tego epitafium w murze znajdowa#o si% 
kilka innych p#yt epitafijnych. Te, które da#y si% 
odczyta&, znalaz#y miejsce w obecnym ko"ciele. 
P#yty te, znajduj' si% na "cianie w ,,babi!cu” po 
lewej stronie od wej"cia. Czas zrobi# swoje i by& 
mo$e nie dowiemy si%, w którym miejscu le$' do-

Il. 14. Stary i nowy ko&ció# ok. 1906 r. (fot. Arch. Cyfrowe)

Il. 15. Relikwie **. Felicjana i Jacentego (fot. T. Sawicki, 2016).
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czesne szcz'tki Aleksandra Saryusza Romiszew-
skiego oraz pozosta#ych w#a"cicieli i ich rodzin 
pochowane we wspólnym grobie w 1940 roku.

P#yty epitafijne ze starego ko&cio#a 
oprawione w murze ogrodzeniowym 
otaczaj$cym stary cmentarz.

Rys historyczny Boles#awia

Z 1279 roku pochodzi najstarsza wzmianka  
o miejscowo"ci. W tym roku miejscowo"& b%d'ca 
w#asno"ci' ksi'$%c' przechodzi na w#asno"& bi-
skupstwa krakowskiego. 

Od XV wieku mamy wzmianki "wiadcz'ce, $e 
wie" stanowi posiad#o"& szlacheck'. Oko#o 1551 
roku Boles#aw naby# na w#asno"& dziedziczn' 
Marcyan Che#mski – herbu Ostoja, dworzanin 
Zygmunta Starego, chor'$y ziemi krakowskiej, 
pokojowiec królewski i dzier$awca plaszkowic-
ki. W latach 1551-1687 Boles#aw pozostawa# 
w r%kach rodziny Che#mskich – czterech po-
koleniach Marcjanów. Z 1570 roku pochodzi 
pierwsza informacja o tym, $e w Boles#awiu sta# 
dwór, znajduj'cy si% w lustracji dróg wojewódz-
twa krakowskiego z tego roku. Od 1687 roku 
Boles#aw nale$a# do Franciszka Romiszewskie-
go. W 1756 roku, po "mierci braci Franciszka  
i Jana Romiszewskich, nast%puje podzia# maj't-
ku. W dokumentach dzia#u wymieniony zosta# 
,,Dwór w Boles#awiu z kamienic', oficynami, 
stajniami, stodo#ami, wozowni', suszarni' i bro-
warem…”. Oko#o 1768-1795 roku wie" nale$y 
do Aleksandra Saryusza Romiszewskiego, her-
bu Ko(larogi lub Jelita. Z tego okresu pochodzi 
pierwsze (ród#o kartograficzne ukazuj'ce rzut 
pa#acu w Boles#awiu. By# to fragment tzw. Mapy 

Il. 16. Epitafium Fridoliny de Majolie (fot. T. Sawicki)

Il. 17. Epitafium Jana Jordana z Zakliczyna (fot. T. Sawicki)

Il. 18. P#yta erekcyjna parafii Boles#aw (fot. T. Sawicki)
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Miega z lat 1779 – 1782. Pa#ac na rzucie prosto-
k'ta usytuowany by# w g#%bi parku dworskiego 
– o wyra(nie zaznaczonych granicach.

W 1787 roku pa#ac musia# prezentowa& si% 
okazale, skoro siedzib% Romiszewskich obra# 
sobie na miejsce noclegu król Stanis#aw August 
Poniatowski. W 1797 roku po "mierci rodziców 
Boles#aw odziedziczy#a córka – Zofia z Romi-
szewskich Moszy!ska, $ona hr. Ignacego Moszy!-
skiego. W 1807 roku Moszy!scy sprzedaj' wie" 
Janowi Jordanowi, herbu Abdank. Z tej rodziny 
Piotr ufundowa# murowany ko"ció# w Boles#a-
wiu. W testamencie z roku 1809 wie" Boles#aw 
przeznacza córce – Justynie z Jordanów -'ckiej.

Wie" pozostaje w r%kach ma#$e!stwa Justyny  
i Józefa Kalasantego -'ckich. Oko#o 1830 roku  
w Boles#awiu mieszka#a córka -'ckich - Kon-
stancja Eleonora Agnieszka z -'ckich, zam%$na 
trzykrotnie- Tymowska, Rutkowska, -ubie!ska, 
która dziedziczy ostatecznie wie", po "mierci mat-
ki w 1842 roku.

Z tego okresu pochodz' pierwsze wiadomo"ci 
o wygl'dzie pa#acu. W 1847 roku zosta# sporz'-
dzony szczegó#owy opis stanu pa#acu wraz z rzuta-
mi poszczególnych kondygnacji – w celu oszaco-
wania jego warto"ci przy ubezpieczeniu maj'tku 
Z opisu dowiadujemy si%, $e budynek nazywany 
„zamkiem”, by# jednopi%trowy, „z kamienia %ama-
nego, na wapno wystawiony, dachyma g'towemi,  
w ma%ej cz(#ci, reszt( dachówka holendersk' pokry-
ty, w stanie z%ym, lecz jeszcze do u&ycia zdatnem”.

Na podstawie opisu mo$na stwierdzi&, $e pa#ac 
by# znacznie zniszczony i zaniedbany, szczególnie 
w kondygnacji parteru, u$ytkowanej cz%"ciowo 
jako mieszkania dla s#u$by i sk#ady narz%dzi go-
spodarczych, a cz%"ciowo niezamieszka#ej. Szacu-
nek maj'tku by# wykonywany pod nieobecno"& 
senatorowej -ubie!skiej – przebywaj'cej wtedy 

za granic'. Po powrocie – nie zamieszkuje ona 
ju$ w pa#acu, lecz we dworze, zaadoptowanym  
z oficyny gospodarczej i usytu#owanym niedaleko 
pa#acu (obecny dwór). W li"cie z 1850 roku – do 
prezesa Dyrekcji Ubezpiecze! hrabiego Skarbka, 
wymienia ona pa#ac jako ,,ju& od lat paru z powo-
du zniszczenia nieu&yteczny i niezamieszka%y”. Bu-
dynek pa#acu okre"lany przez -ubie!sk' s#owem 
,,staro$ytny” – zamierza#a ona, jak wynika z listu, 
przebudowa&.

W 1859 roku Boles#aw dziedziczy córka 
Konstancji, Romania z Rutkowskich, $ona hra-
biego Feliksa Mycielskiego. Mycielscy byli ostat-
nimi ,,dziedzicami” w pe#nym tego s#owa znacze-
niu, a nie tylko w#a"cicielami Boles#awia15. Hrabia 
Mycielski przyczyni# si% do sprowadzenia z Lon-
dynu w 1861 roku trzech dzwonów do boles#aw-
skiego ko"cio#a o nazwach: „Josephus”, „Felix”  
i „Romanus”, p#ac'c c#o i koszty transportu. Na-
zwy dzwonów mog#y pochodzi& od imion funda-
torów. Imienia proboszcza, ksi%dza Józefa Jelenia 
i Feliksa Mycielskiego. Ksi'dz Jele! zmar# nagle, 
przebywaj'c w go"cinie u Mycielskich16.

W 1867 roku dobra Boles#aw naby# na licy-
tacji s'dowej przemys#owiec "l'ski Gustaw de 
Kramsta, który ju$ wcze"niej wykupi# prawo do 
prowadzenia kopalni i dzia#alno"ci przemys#o-
wej17. Rabunkowe górnictwo, które prowadzi# 
Kramsta doprowadzi#o do dewastacji "rodowiska 
i walnie przyczyni#o si% do upadku Ujkowa Sta-
rego, kiedy to podj%to decyzj% o rozszerzeniu eks-
ploatacji kopal! na tereny Ujkowa. Cz%"& miesz-

15 J. Janczykowski, B. Kmiecik, Zespó# podworski w Boles#awiu gm. 
Bukowno, Ekspertyza Konserwatorska, cz. III -Pa#ac, Miejskie 
Biuro Projektów, marzec-lipiec 1985.

16 J. Liszka, Wokó# boles#awskiego dworku, BZH nr 15, Boles#aw 
2002, s. 22.

17 J. Janczykowski, B. Kmiecik, Zespó# podworski w Boles#awiu gm. 
Bukowno, Ekspertyza Konserwatorska, cz. III -Pa#ac, Miejskie 
Biuro Projektów, marzec-lipiec 1985.
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Il. 19. Boles#awski browar i gorzelnia. Arch. UG Boles#aw

Il. 20. Boles#aw ul. G#ówna, budynek dawnego folwarku. Fot. R. Kisiel 1985 r.
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ka!ców zosta#a przesiedlona na dobra folwarku 
znajduj'cego si% kilka kilometrów od Boles#awia, 
gdzie za#o$ono now' wie" Ujków Nowy18. Kupu-
j'c prawa do wydobywania rudy, Kramsta zakupi# 
te$ browar i gorzelni% w Boles#awiu.

Po "mierci Kramsty maj'tek odziedziczy#y jego 
dzieci: Georg, Egmont i Paulina. W 1884 roku 
po powstaniu towarzystwa akcyjnego „Gwarec-
two von Kramsta” (ok. 1879 roku) Boles#aw prze-
szed# pod jego zarz'd. Z lat 1881-82 pochodzi 
„mapa posiad#o"ci dworskich dóbr prywatnych 
Boles#aw”. Na mapie zaznaczono rzut pa#acu  
z podpisem ,,pa%ac”.

Od 1891 roku kopalnie wraz z dobrami ziemski-
mi Boles#aw przechodz' na w#asno"& spó#ki akcyj-
nej ,,Towarzystwo Kopal! i Zak#adów Hutniczych  
w Sosnowcu”. Park wraz z istniej'cymi w jego ob-
r%bie budynkami dworskimi zosta# przeznaczony 
na mieszkania dla dyrektorów kopalni. Pierwszym 
znanym z nazwiska ,,zawiadowc'” kopalni miesz-
kaj'cym w dawnym dworze by# Franciszek Jasi!ski. 
Wed#ug "wiadectwa najstarszych mieszka!ców Bo-
les#awia on to w#a"nie – w pierwszym dziesi%cioleciu 
XX wieku rozebra# ruin% pa#acu. Jasi!ski zmar# na-
gle 27 wrze"nia 1907 roku.

Z okaza#ego budynku pozosta#y jedynie tkwi'-
ce w ziemi piwnice oraz ,,górka pa#acowa” kryj'ca 
prawdopodobnie gruz z murów rozebranego bu-
dynku. Fragmenty kamieniarki – przypuszczal-
nie wsporniki sklepie! pomieszcze! na parterze 
wbudowane s' w "cian% facjatki ceglanego domu 
mieszkalnego przy ul. G#ównej 23. W innym 
domu – przy ul. Laskowskiej, na kamiennych pa-
rapetach przy schodach zewn%trznych le$' dwie 
p#yty kamienne pochodz'ce równie$ z pa#acu19.

18 J. Liszka, Ujków Stary [w:] ,,Korzenie”, nr 2(24), marzec-kwie-
cie! 2001.

19 J. Janczykowski, B. Kmiecik, Zespó# podworski w Boles#awiu gm. 

W latach 1909-1942 dwór zamieszkuje wraz  
z rodzin' kolejny ,,zawiadowca” kopalni, Sta-
nis#aw Cissowski. Przebudowa# dwór, dodaj'c 
boczne skrzyd#o. Po "mierci $ony w 1927 roku, 
Cissowski nie mieszka# ju$ w Boles#awiu. Dwór 
traktowa# jako dom wakacyjny.

W 1942 roku po eksmisji rodziny Cissow-
skich, dwór u$ytkowali Niemcy, którzy do 1945 
roku byli kierownikami kopalni. Znani z nazwisk 
„zawiadowcy” niemieccy to: Demuth, Krubus, 
Kalweit. W tym czasie, Niemcy do dworu dobu-
dowuj' przeszklone werandy i zmieniaj' uk#ad 
"cian wewn'trz budynku.

Po wojnie teren parku wraz z dworem przesz#y 
na w#asno"& skarbu pa!stwa pod zarz'd miejsco-
wej Kopalni Galmanu, pó(niej Kombinatu Gór-
niczo-Hutniczego ,,Boles#aw”. Kolejni mieszka!-
cy dworu, b%d'cy dyrektorami kopalni to: Piotr 
Ofanowski, Henryk Ma"lankiewicz, Stanis#aw 
Jasi!ski, Leszek Grzybowski i Andrzej Zawada.

W latach 1962-1969 w dworze mie"ci#a si% Izba 
Porodowa, a w latach 1976-1977 pomieszczenia 
dworu zajmowa# posterunek Milicji Obywatel-
skiej. Nast%pnie dworek przechodzi pod zarz'd 
Miejsko-Gminnego O"rodka Kultury w Bukownie  
z siedzib' w Boles#awiu. Cz%"& pomieszcze! zaj-
muje dyrektor placówki Stanis#aw G#ogowski  
z rodzin'. Potem z racji na stan techniczny dwór 
zamkni%to. W 2002 roku rozpocz%#y si% prace re-
nowacyjne i remontowe dworu.

W 2008 roku oddano do u$ytku wyremonto-
wany obiekt. We dworze umieszczono Centrum 
Kultury im. Marii P#onowskiej. W piwnicach 
usytuowana zosta#a restauracja, a w bocznym 
skrzydle znajduj' si% pokoje do wynaj%cia.

Bukowno, Ekspertyza Konserwatorska, cz. III - Pa#ac, Miejskie 
Biuro Projektów, marzec-lipiec 1985.
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Il. 21. Dwór w Boles#awiu w trakcie remontu (fot. T. Sawicki)

Il. 22. Dwór w Boles#awiu w trakcie remontu (fot. T. Sawicki)
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Il. 23. Dwór w Boles#awiu. Fot. K. Kowalewska, 2015

Il. 24. Dwór w Boles#awiu. (Fot. T. Sawicki).

Boles%awski Pa%ac



54

Podzi!kowania:

Artyku# nie móg#by powsta& bez pomocy 
osób, które - b'd( to zawodowo, b'd( kieruj'c 
si% swoimi pasjami - badaj' miejsca i ich histori% 
odchodz'c' powoli w zapomnienie. Nieocenion' 
pomoc w tym wzgl%dzie okazali:

W#odzimierz Le"niak - architekt, urbanista, 
wielki pasjonat historii ziemi olkuskiej, który 
przekaza# bezcenne dokumenty zwi'zane z bole-
s#awskim pa#acem.

Jacek Pierzak – archeolog i architekt, który 
udost%pni# wyniki bada! archeologicznych pro-
wadzonych w miejscu dawnego pa#acu w latach 
80-tych XX wieku,

Bo$ena Szl%zak - Gajewska - inspektor Urz%du 
Gminy Boles#aw, która umo$liwi#a korzystanie  
z zachowanych materia#ów,

Zast%pca Wójta Gminy Boles#aw Agata Bor-
kiewicz

Piotr Szl%zak za wykonanie obróbki fotografii 
z przekazanych opracowa!.

Bibliografia:

• O. Dziechciarz, Przewodnik po ziemi olku-
skiej. Gminy: Boles#aw, Bukowno, S#awków, 
Olkusz 2001.

• J. Janczykowski, B. Kmiecik, Ekspertyza Kon-
serwatorska, Zespó# Podworski w Boles#awiu 
gm. Bukowno, KR -17124, MBP, Kraków 1985.

• J. Liszka, Wokó# boles#awskiego dworku, BZH 
nr 15, Boles#aw 2002.

• J. Liszka, Dostojni Go"cie naszej ,,ma#ej ojczy-
zny” w drugim tysi'cleciu, BZH nr 12, Bole-
s#aw 2001.

• J. Liszka, Herbowe rody naszej ,,ma#ej ojczy-
zny”, BZH nr 16, Boles#aw 2002.

• J. Liszka, Ziemia kryje skarby, BZH nr 23, Bo-
les#aw 2005.

• J. Liszka, Dwa wieki parafii Boles#aw, Boles#aw 
1995.

• J. Liszka, Legendy i opowiadania znad brzegów 
Bia#ej Przemszy, Katowice 2007.

• J. Pierzak, Gródek "redniowieczny w Krzykaw-
ce, gm. Boles#aw i pa#ac w Boles#awiu w "wietle 
bada! archeologicznych, Boles#aw 2020.

• J. Przenios#o, Badania archeologiczno – geofi-
zyczne, stanowisko Boles#aw 1982, PAN, In-
stytut Historii Kultury Materialnej, Pracownia 
Post%pu Fizyko – Technicznego w Badaniach 
Terenowych, Warszawa 1982.

• T. Sawicki, Ko"ció# boles#awski w stulecie kon-
sekracji 1906-2006, Boles#aw 2006.

• T. Sawicki, Ochotnicza Stra$ Po$arna w Bole-
s#awiu 1907-2007, Boles#aw 2007.

• J. Sypie!, Dwory szlacheckie Ziemi Olkuskiej, 
Olkusz 2012.

• J. Wi"niewski, Historyczny opis ko"cio#ów, miast, 
zabytków i pami'tek w olkuskiem, Druk Szko#y 
Rzemios# w Majrówce Opoczy!skiej, 1933.

Tomasz Sawicki



55Ilcusiana  • 25 • 2021

Boles%awski Pa%ac



56



57Ilcusiana  • 25 • 2021

Nazwy ulic na wsiach regionu olkuskiego

Norbert Kara$



58

Norbert Kara"  
Nazwy ulic na wsiach regionu olkuskiego

Rys historyczny

W poprzednich numerach „Ilcusian”, a mia-
nowicie w 23 i 24, przedstawi#em histori% zmian 
nazw ulic na przestrzeni dziejów miast Ziemi Ol-
kuskiej: Olkusza, Wolbromia, Bukowna, Pilicy, 
Ska#y, S#awkowa jak i *arnowca, który kiedy" 
posiada# prawa miejskie.

Teraz pora na to samo w wiejskiej cz%"ci gmin 
powiatu olkuskiego w granicach z 1975 roku. 
Wiadomo tylko tyle, $e w okresie mi%dzywojen-
nym ulice pojawi#y si% w Kluczach i Boles#awiu,  
a raczej po II wojnie "wiatowej, a przed 1959 
rokiem ulice otrzyma#y nazwy w Chechle i La-
skach1. Po 1959 r. nazwy ulic zosta#y zamiano-
wane w: Ryczówku, Jaroszowcu i Bydlinie2. Du$' 
pomoc' w tym zakresie jest dost%pna w internecie 
na Geoportalu woj. "l'skiego mapa z lat 1959-
1962 obrazuj'ca sytuacj% na rok 1960 z zazna-
czeniem nazw ulic, która troch% „wykracza” poza 
woj. wówczas katowickie i obejmuje spor' cz%"& 
ówczesnego powiatu olkuskiego. Pó(niejsze nada-
nia nazw ulic w miejscowo"ciach powiatu olku-
skiego s' ju$ znane:
• w gminie Wolbrom: w Zarzeczu w 2004 r.,  

w Che#mie, Go#aczewach i Zabagniu w 2016 r.
• w gminie Trzyci'$: w Trzyci'$u w 2019 roku  

i w Jangrocie w 2020 roku.

1 Mapa topograficzna GUGiK w skali 1:5000 i 1:10000 (uk#ad 
Borowa Góra) wydana w latach 1960–1966. Mapa przedstawia 
sytuacj% topograficzn' z lat 1958-61 - https://www.orsip.pl/uslu-
gi/archiwum-panstwowe

2 - jak wy$ej

• w gminie Klucze: w Rodakach w 1974 r.,  
w Kwa"niowie Górnym i Kwa"niowie Dolnym  
w 1984 r., w Krzywop#otach w 1990 r., w Za-
lesiu Golczowskim i Golczowicach w 1998 r.,  
w Kolbarku w 1999 r., w Cie"linie w 2000 r.  
i w Hucisku w 2015 r.

• w gminie Boles#aw: w Ujkowie Dolnym, Uj-
kowie Dolnym-Kolonii, Ma#ob'dzu, Krze  
w 1989 r., w Krzykawce w 1995 r., w Hutkach 
w 1997 r. i jedna ulica w Krzykawie w 2013 r.

Natomiast w gminach, które nale$a#y do po-
wiatu olkuskiego przed 1975 rokiem nadawanie 
nazw ulic kszta#towa#o si% nast%puj'co:
• w gminie Pilica: w Wierbce w 1995 r., Kido-

wie w 1996 r., Szycach w 1999 r., S#awniowie  
w 1998 r. , pojedyncze ulice w: Cisowej, Koci-
kowie, Z#o$e!cu w roku 2004.

• w gminie Jerzmanowice-Przeginia: w Jerzma-
nowicach w 2016 r.

• w gminie Su#oszowa: w Woli Kalinowskiej  
w 2009 r., w Su#oszowej i w Wielmo$y w 2015 r.

• w gminie Ska#a: w Cianowicach w 2012 r.  
i Smardzowicach w 2018 r.

Nadanie nazw ulic na wsiach, które dotychczas 
ich nie posiada#y i mia#y ci'g#' numeracj% posesji  
z jednej strony porz'dkuje adresy, ale z drugiej 
strony poci'ga za sob' zmiany adresowe dla ca-
#ej wsi. Wi'$e si% to z kosztami dla jej mieszka!-
ców dot. wymiany wielu dokumentów. Dlatego 
nadano np. w Krzykawie czy Cisowej nazwy ulic 
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i now' numeracj% posesji tylko dla tych cz%"ci 
wsi, gdzie powsta#a nowa zabudowa. Specyfik' 
wiejskiego nazewnictwa jest dos#owne nada-
wanie nazw wiejskich przysió#ków, kolonii czy 
zwyczajowej cz%"ci wsi dla ulic tam biegn'cych 
lub czasami tylko po"rednio (np. ul. Starowiej-
ska, K'towa, Maleszy!ska itp.). To bardzo do-
bre zjawisko pozwalaj'ce utrwali& te ludowe, 
sympatyczne, a czasem troch% "mieszne nazwy, 
niekiedy ju$ powoli wychodz'ce z codziennego 
u$ycia. Ta praktyka (mia#a ju$ miejsce w latach 
PRL) wyst%puje w naszym regionie do"& cz%sto, 
cho& z ró$nym nat%$eniem w poszczególnych 
gminach, co zobrazowa#em w niniejszym arty-
kule poprzez zaznaczenie takich nazw kursyw'.  
W sporadycznych przypadkach nazwy te by#y 
zmieniane, je"li budzi#y pejoratywne skojarzenia 
(np. ul. Bar#ogi i Krze w Ryczówku)

Olkusz
Nazewnictwo ulic w wiejskiej cz%"ci gminy 

Olkusz przedstawiono w 23 numerze „Ilcusiany” 
razem z dziejami ulic w Olkuszu.

Wolbrom
O wolbromskich ulicach pisali"my w 24 nu-

merze „Ilcusian”. W wiejskiej cz%"ci gminy Wol-
brom nazwy ulic nadano w kilku so#ectwach  
w obecnym tysi'cleciu. W Zarzeczu sta#o si% to  
w 2004 roku i od tej pory mamy tam ulice: Blok, 
kapitana Hardego, Jana Paw#a II, Jurajska, Ka-
mionki, Ko"ciuszki Tadeusza, Krakowska, Le"na, 
Piastowska, Polna, S#oneczna, Spacerowa, Spor-
towa, Szkolna, Wrzosowa, Wyzwolenia, Zacisze.3

Natomiast w 2014 roku nadano nazwy ulic 
w Che#mie, Go#aczewach i Zabagniu. By#o  

3 nazwy ulic zosta#y nadane na mocy Uchwa#y Rady Miejskiej  
w Wolbromiu nr XX/161/04 z dn. 22.09.2004 r.

to podyktowane k#opotami z systemem kompu-
terowym, który obs#uguje meldunki ludno"ci.  
W Che#mie mo$emy przej"& si% ulicami: Cicha, 
Grabie, Podgórska, Suska, Szlachecka, Szwajca-
ry, )wi%toja!ska, Urocza, Wolbromska, Weso#a4.  
W Go#aczewach s' ulice: Che%mska, Graniczna, 
Jasna, Kamyk, Konwaliowa, Królewska, Lawen-
dowa, Modrzewiowa, Nadm%ynie, Per#owa, Pia-
ski, Spokojna, Stara Wie#, Wierzbowa5. W Za-
bagniu zosta#y nadane nazwy ulic: Czarnoleska, 
Dzia#kowa, Jagodowa, Nowa "'ka, Radosna (t' 
cz%"& wsi nazywano Radoch'), Starowiejska, ,ró-
dlana.6

Jak wida& nazw oddaj'cych tradycyjne nazew-
nictwa wiejskich kolonii czy przysió#ków jest ca#-
kiem sporo, ale czasem nie by#o tu konsekwencji. 
Otó$ w Go#aczewach nadano nazwy tego typu: 
Che%mska, Kamyk, Nadm%ynie, Piaski, Stara Wie#, 
ale dla Kolonii Suskiej (biegn'cej w stron% s'sied-
niej wsi Sucha) nadano nazw% ul. Jasna zamiast 
konsekwentnie ul. Suska.

Klucze
Na terenie gminy Klucze nazwy ulic najpierw 

nadano w Kluczach. Sta#o si% to w okresie mi%-
dzywojennym. W czasie okupacji zmieniono je 
na niemieckie, z racji tego, $e Klucze znalaz#y 
si% w III Rzeszy. Niestety nie uda#o si% odnale(& 
$adnych map z tego okresu. Na wspominanej 
ju$  mapie z 1959 r. widzimy w Kluczach ulice: 
Boczna, Boguci!ska, Boles#awska, Górna, Olku-
ska, Pocztowa, Rabszty!ska, )rodkowa, Zawier-

4 nazwy ulic zosta#y nadane na mocy Uchwa#y Rady Miejskiej  
w Wolbromiu nr XXVI/251/2016 z dn. 22.09.2016 r.

5 nazwy ulic zosta#y nadane na mocy Uchwa#y Rady Miejskiej  
w Wolbromiu nr XXVI/252/2016 z dn. 22.09.2016 r.

6 nazwy ulic zosta#y nadane na mocy Uchwa#y Rady Miejskiej  
w Wolbromiu nr XXVI/250/2016 z dn. 22.09.2016 r.
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cia!ska7. Nast%pnie od 1.01.1977 r. swoje nazwy 
otrzyma#y ulice: Armii Czerwonej (obecnie ci'g 
dalszy ul. Poleg#ych), Dolna, Dworska, Go#%-
bia, Jurajska, Ko"cielna, Kr%ta, Krótka, -'czna, 
Miodowa, Nowa, Partyzantów, Podgórna, Pole-
g#ych, Polna, Pustynna, Rudnicka, Stawowa, Stu-
dzienna, Szkolna i Osiedle XXX-to Lecia PRL8.  
W 1993 roku zmieniono ul. Armii Czerwonej na 
ci'g dalszy ulicy Poleg#ych9. W dalszych latach  
w Kluczach nowe ulice otrzyma#y nazwy: kapita-
na Hardego (w 2001 r.)10, Osiedlowa11, S#oneczna 
- która by#a cz%"ci' ul. kpt. Hardego12 (w 2003 r.).  
W 2005 roku przysió#ek Papiernia sta# si% cz%"ci' 
wsi Klucze13, a jeszcze w 2017 roku na mocy usta-
wy dekomunizacyjnej Osiedle XXX-to lecia PRL 
sta#o si% ulic' Sosnow'14.

W pozosta#ych so#ectwach gminy Klucze  
w 1959 r. nadane nazwy mia#y ju$ ulice w Chechle.  
Na mapie z tego roku mo$emy dostrzec: Plac 
Partyzantów i ulice: B#%dowska, Grabowska, 
Kluczewska, M#y!ska, Ogrodzieniecka, Piasko-

7 Mapa topograficzna GUGiK w skali 1:5000 i 1:10000 
(uk#ad Borowa Góra) wydana w latach 1960–1966. 
Mapa przedstawia sytuacj% topograficzn' z lat 1958-
61 https://www.orsip.pl/uslugi/archiwum-panstwowe,  
https://mapy.orsip.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessio-
nID=69290

8 nazwy ulic nadane na mocy Uchwa#y Gminnej Rady Narodowej 
w Kluczach nr 48/76 z dnia 16.12.1976 r., która wesz#a w $ycie 
1.01.1977 r.

9 nazwa ulicy zmieniona na mocy Uchwa#y Rady Gminy Klucze nr 
XXXVII/205/93 z dnia 22.06.1993 r.

10 nazwa ulicy nadana na mocy Uchwa#y Rady Gminy Klucze nr 
XXXIV/236/01 z dnia 13.06.2001 r.

11 nazwa ulicy zmieniona na mocy Uchwa#y Rady Gminy Klucze nr 
IX/65/03 z dnia 28.04.2003 r.

12 nazwa ulicy nadana na mocy Uchwa#y Rady Gminy Klucze nr 
XV/91/03 z dnia 29.09.2003 r.

13 nazwa cz%"& wsi zmieniona na mocy Uchwa#y Rady Gminy Klu-
cze nr XLIII/291/05 z dnia 4.04.2005 r.

14 nazwa ulicy zmieniona na mocy Uchwa#y Rady Gminy Klucze nr 
XLII/265/2017 z dnia 6.07.2017 r.

wa, Poprzeczna, Pustynna, Rodacka, Wiejska15.  
W 1976 r. zmieniono ul. B#%dowsk' na Hutni-
cz' (na cze"& wybudowanej prawie „po s'siedzku” 
Huty Katowice), a odnoga B#%dowskiej sta#a si% 
S#oneczn'16. Natomiast w 1998 r. nadano nazw%  
ul. Le"na dla nowopowsta#ej ulicy17.

Po 1959 r. nazwy ulic pojawi#y si% w trzech 
so#ectwach gminy. W Jaroszowcu s' to ulice: Le-
"na, Kolejowa, Stacja Kolejowa, a w Bydlinie: 
Bagno, Dworska, Krakowska, Olkuska, Stra$ac-
ka, Wodna, Wolbromska, Zau#ek Wolbromski.  
W maju 1989 r. zmieniono cz%"& ulicy Wol-
bromskiej biegn'c' od skrzy$owania z Olkusk' 
przy ko"ciele w kierunku zamku na ul. Legio-
nów dla uczczenia bitwy Legionów Polskich 
w 1914 r. pod Krzywop#otami, a cz%"& ulicy 
Dworskiej sta#a si% ul. Pasternik. Nadano te$ 
nazwy: *o#nierzy Wrze"nia, Grabowa, Sosno-
wa, Topolowa, Turystyczna dla nowopowsta#ych 
ulic18. Potem w 1999 r. przysió#ki Góry Bydli!skie  
i Zawadka sta#y si% ulicami19, przyby#y te$ ulice 
Ogrodowa (2010 r.) i )rednia (2018 r.)20. Z kolei  
w Ryczówku mamy ulice: Argentyna, Borowa, 
Dolna, Godawica, Górna, Graniczna21, K'to-

15 Mapa topograficzna GUGiK w skali 1:5000 i 1:10000 (uk#ad 
Borowa Góra) wydana w latach 1960–1966. Mapa przedstawia 
sytuacj% topograficzn' z lat 1958-61 - https://www.orsip.pl/
uslugi/archiwum-panstwowe, https://mapy.orsip.pl/imap/?loca-
le=pl&gui=new&sessionID=69290

16 nazwy ulic zmienione na mocy Uchwa#y Gminnej Rady Naro-
dowej w Kluczach nr 48/76 z dnia 16.12.1976 r., która wesz#a w 
$ycie 1.01.1977 r.

17 nazwa ulicy nadana na mocy Uchwa#y Rady Gminy Klucze nr 
XLIX/324/98

18 nazwy ulic nadane i zmienione na mocy Uchwa#y Gminnej Rady 
Narodowej w Kluczach nr IX/27/89 z dnia 16.05.1989 r.

19 nazwy ulic nadane na mocy Uchwa#y Rady Gminy Klucze nr 
XVI/117/99 z dnia 21.10.1999 r.

20 nazwy ulic nadane na mocy Uchwa#y Rady Gminy Klucze nr 
XXXVI/273/09 z dnia 8.07.2009 r.

21 nazwy ulicy nadana na mocy Uchwa#y Rady Gminy Klucze nr 
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wa (do 1993 r. cz%"& ul. K'towej nosi#a nazw%  
ul. Bar%ogi)22, Kluczewska, Krzewowa (do 1984 r.  
ul. Krze)23, Kwa"niowska, Laski, Le"na, -%gowa, 
Ogrodowa24, Partyzantów, Polna, Rodacka, Rze-
ka, Stawowa, +winiuszki, Wod'ca, Zadolna.

W Rodakach nazwy ulic: Bagienna, Chechel-
ska,, D#uga, Górna, Grabowska, Kamienna, Klu-
czewska, Krótka, Le"na, Ogrodowa, Poprzeczna, 
Prosta, Rzeka, Skotnicka, Stra$acka, Szkolna, 
Wiejska, Wschodnia25 zosta#y zamianowane  
w 1974 roku. Sukcesywnie w latach pó(niej-
szych nadawano nazwy dla nowopowsta#ych 
ulic: Po#udniowa  (do 1999 r. cz%"& ulicy Le- 
"nej)26, S#oneczna (2010 r.)27, Sosnowa (2018 r.)28.  
W 1984 r. zosta#y nadane nazwy ulic w Kwa"niowie 
Dolnym: Bydli!ska, Cie"li!ska, Dworska, G#ów-
na, Piaskowa, Poprzeczna, Rodacka, Stawowa29.  
W 1990 r. ul. Bydli!ska sta#a si% Ko"ciel-
n'30, w 2004 r. dosz#a ul. Basztowa31, a 2011 r.  

XVI/85/2011 z dnia 30.11.2011 r.

22 nazwy ulicy zmieniona na mocy Uchwa#y Rady Gminy Klucze nr 
XXXVII/204/93 z dnia 22.06.1993 r.

23 nazwa ulicy zmieniona na mocy Uchwa#y Gminnej Rady Naro-
dowej w Kluczach nr I/66/84 z dnia 31.01.1984 r.

24 nazwa ulicy nadana na mocy Uchwa#y Gminnej Rady Narodowej 
w Kluczach nr V/55/83 z dnia 23.09.1983 r.

25 nazwy ulic nadane na mocy Uchwa#y Gminnej Rady Narodowej 
w Kluczach nr IV/13/74 z dnia 28.02.1974 r.

26 nazwa ulicy zmieniona na mocy Uchwa#y Rady Gminy Klucze nr 
XIV/86/99 z dnia 28.06.1999 r.

27 nazwa ulicy nadana na mocy Uchwa#y Rady Gminy Klucze nr 
XLVII/367/10 z dnia 16.10.2010 r.

28 nazwy ulicy nadana na mocy Uchwa#y Rady Gminy Klucze nr 
LIII/347/2018 z dnia 7.03.2018 r.

29 nazwy ulic nadane na mocy Uchwa#y Gminnej Rady Narodowej 
w Kluczach nr I/69/84 z dnia 31.01.1984 r.

30 nazwa ulicy zmieniona na mocy Uchwa#y Rady Gminy Klucze nr 
VII/33/90 z dnia 28.11.1990 r.

31 nazwa ulicy nadana na mocy Uchwa#y Rady Gminy Klucze nr 
XXXI/208/2004 z dnia 11.06.2004 r.

ul. Graniczna32. Równie$ w 1984 roku w Kwa-
"niowie Górnym pojawi#y si% ulice: Bydli!ska, 
D#uga, Górna, Polna, Rodacka, Sportowa33. Tutaj 
tak$e w 1990 r. zmieniono ul. Bydli!sk' na Ko-
"cieln'34, a potem przyby#y ulice: Wodna, która 
powsta#a ze zmiany cz%"ci ul. D#ugiej35 (1999r.), 
S#oneczna, Wschodnia (2005 rok)36. W Krzywo-
p#otach nazwy ulic: kapitana Hardego, Le"na, 
porucznika Stanis#awa Paderewskiego, Party-
zantów, Zielona37 zosta#y nadane w 1990 roku.  
W Golczowicach ulice: Jurajska, Pla$owa, Polna, 
Powstania Styczniowego, S#oneczna, Stawowa, 
Weso#a38 s' od 1998 roku, tak samo jak w Zalesiu 
Golczowskim (ulice: Dolna, G#ówna, Górna39).  
W Kolbarku nazwy ulic: D%bowa, Dworska, 
Grabowa, Kamyk, M%yny, Ogrodowa, S#onecz-
na, Spacerowa, Stawowa, )wi%tokrzyska, Weso#a, 
Zacisze, ,ródlana funkcjonuj' od 1999 roku40.  
W Cie"linie mamy ulice: Jurajska, Kamyk, Le"na, 
Olkuska, Polna, Sosnowa, Stawowa, Turystycz-
na, Zdrojowa41, których nazwy zosta#y nadane  
w 2000 roku. Ostatnim so#ectwem gminy Klucze,  

32 nazwa ulicy nadana na mocy Uchwa#y Rady Gminy Klucze nr 
XVI/85/2011 z dnia 30.11.2011 r.

33 nazwy ulic nadane na mocy Uchwa#y Gminnej Rady Narodowej 
w Kluczach nr I/68/84 z dnia 31.01.1984 r.

34 nazwa ulicy zmieniona na mocy Uchwa#y Rady Gminy Klucze nr 
VII/33/90 z dnia 28.11.1990 r.

35 nazwy ulicy zmieniona na mocy Uchwa#y Rady Gminy Klucze nr 
XVI/118/99 z dnia 21.10.1999 r.

36 nazwa ulicy nadana na mocy Uchwa#y Rady Gminy Klucze nr 
LII/366/05 z dnia 30.11.2005 r.

37 nazwy ulic zosta#y nadane na mocy Uchwa#y Rady Gminy Klucze 
nr VII/35/90 z dn. 28.11.1990 roku

38 nazwy ulic zosta#y nadane na mocy Uchwa#y Rady Gminy Klucze 
nr LII/346/98

39 nazwy ulic nadano na mocy Uchwa#y Rady Gminy Klucze nr 
LIV/364/98

40 nazwy ulic nadano na mocy Uchwa#y Rady Gminy Klucze nr 
XIV/85/99

41 nazwy ulic zosta#y nadane w 2000 roku na mocy Uchwa#y Rady 
Gminy Klucze nr XXVII/203/2000.
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w którym zamianowano nazwy ulic jest Hucisko, 
po którym mo$emy od 2015 roku spacerowa& 
ulicami: Boczna, Brzozowa, Kasztanowa, Le"na, 
Skalna42. Jedynym so#ectwem w kluczewskiej 
gminie, które nie posiada nazwanych ulic pozo-
staje Bogucin Du$y.

Jak widzimy w gminie Klucze dominuj' na 
tabliczkach nazwy wywodz'ce si% od obiektów 
posadowionych przy ulicy, b'd( nazw miejsco-
wo"ci do których one zmierzaj'. Do nazw ulic 
u$yte zosta#y tak$e s#owa zwi'zane z przyrod' czy 
wiejskimi przysió#kami. Jest w nazewnictwie kil-
ka lokalnych akcentów historycznych nawi'zuj'-
cych do: bitwy legionistów pod Krzywop#otami  
w 1914 r. (ulice: Legionów w Bydlinie, kapitana 
Paderewskiego w Krzywop#otach), drugiej wojny 
"wiatowej (ulice: *o#nierzy Wrze"nia w Bydli-
nie, Poleg#ych w Kluczach, kapitana Hardego  
w Kluczach i Krzywop#otach, Partyzantów  
w Kluczach, Krzywop#otach, Ryczówku oraz Plac 
Partyzantów w Chechle) czy ul. Powstania Stycz-
niowego w Golczowicach jako, $e pod t' miej-
scowo"ci' mia#a miejsce jedna z powsta!czych 
potyczek 1863 roku.

Boles#aw
Na terenie gminy Boles#aw nazwy ulic naj-

pierw zosta#y nadane w Boles#awiu (w okresie 
mi%dzywojennym) i w Laskach (prawdopodobnie 
w latach 50-tych XX wieku). Pierwszymi ulicami 
w Boles#awiu by#y: Browarna, Chmielna (nazwy 
te pochodz' od pobliskiego browaru), G#ówna, 
Kluczewska, Ko"cielna, Kopalniana, Laskowska, 
Parkowa, Ple"ci!ska, Polna. W okresie okupacji 
hitlerowskiej Boles#aw znalaz# si% w III Rzeszy  
i ju$ jesieni' 1939 r. ulice zmienione na niemiec-

42 nazwy ulic nadane na mocy Uchwa#y Rady Gminy Klucze nr 
XIV/76/2015 z dn. 13.10.2015 roku

kie: Kluczewska sta#a si% Klutscherstrasse, Laskow-
ska – Laskierstrasse, Kopalniana – Grabenstrasse 
poprzez dos#owne t#umaczenie nazw, a nazw% Alt 
Boleslawerstrasse (Staroboles#awska) otrzyma#a 
prawdopodobnie ulica G#ówna. Jedna z ulic zo-
sta#a nazwana Handenweg, niestety do dzi" nie 
uda#o si% tej nazwy uto$sami& z $adn' wspó#czesn' 
ulic'43. Na wspominanej tutaj wielokrotnie mapie  
z 1960 r. widzimy w Boles#awiu ulice: Browar-
na, Chmielna, G#ówna, Kluczewska, Ko"cielna, 
Kopalniana, Laskowska, Parkowa, Ple"ci!ska, 
Polna, Wyzwolenia44. W latach 90-tych nadano 
nazwy dla ulic: Osadowa (1995 r.)45, „odnogi” 
ul. G#ównej otrzyma#y nazwy: Kwiatowa, Szkol-
na, Zacisze, a ul. Cegielnia sta#a si% Ponikow-
sk' (1996 r.)46. W 2007 r. dosz#a ul. Ró$ana47,  
a w 2020 r. ul. Wrzosowa48. Natomiast w La-
skach mo$emy na mapie z 1960 r. dostrzec uli-
ce: B#%dowska, Cegielska, G#ówna, Le"na, S#aw-
kowska. Co ciekawe nie przyby#o w Laskach do 
dzi" nowych ulic. W 1989 r. nazwy otrzyma#y 
ulice w Ujkowie Nowym: Boles#awska, D#uga, 
Górna, Por(ba, Laskowska, Wiejska i w Ma#ob'-
dzu: Górna, Kmieca, Krótka, Laskowska, Le"na, 
Mi#a, Krze, S#oneczna, Pniaki49. Zaraz potem  

43 Agnieszka Walczak „Okruchy wojennych wspomnie!” str.24, in-
ternet.

44 Mapa topograficzna GUGiK w skali 1:5000 i 1:10000 (uk#ad 
Borowa Góra) wydana w latach 1960–1966. Mapa przedstawia 
sytuacj% topograficzn' z lat 1958-61 - https://www.orsip.pl/
uslugi/archiwum-panstwowe, https://mapy.orsip.pl/imap/?loca-
le=pl&gui=new&sessionID=69290

45 nazwa ulicy nadana na podstawie uchwa#y Rady Gminy Boles#aw 
nr IX/64/95 z dnia 20.04.1995 r.

46 nazwy ulic nadane i zmienione na podstawie uchwa#y Rady Gmi-
ny Boles#aw nr XVIII/134/96 z dnia 18.07.1996 r.

47 nazwa ulicy nadana na podstawie uchwa#y Rady Gminy Boles#aw 
nr XI/49/2007 z dnia 4.09.2007 r.

48 nazwa ulicy nadana na podstawie uchwa#y Rady Gminy Boles#aw 
nr XVIII/162/2020 z 29.04.2020 r.

49 nazwy ulic w Ujkowie Nowym i Ma#ob'dzu nadano na podstawie 
uchwa#y Rady Narodowej Miasta i Gminy Bukowno nr IV/29/90 
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w 1990 r. z Ujkowa Nowego wyodr%bni#o si% so-
#ectwo Ujków Nowy Kolonia, które w 2005 roku 
zmieni#o nazw% na Kolonia50 i na jego terenie 
mamy dzisiaj ulice: Boles#awska, D#uga, Por(ba 51, 
oraz od 2006 roku: Cicha i Wyzwolenia52, 
a w Ujkowie Nowym pozosta#y ulice: D#uga  
i Górna. Uchwa#a z 1989 r. nie by#a precyzyjna, 
nie posiada#a za#'cznika mapowego, st'd wymie-
nione w niej w Ujkowie Nowym ulice: Laskowska  
i Wiejska nigdy nie zosta#y w praktyce wyzna-
czone w terenie. W 1993 r. z cz%"ci Ma#ob'dza 
utworzono so#ectwo Krze53, w którym znalaz#y si% 
ulice: Krze, Krótka, S#oneczna i cz%"& Mi#ej. Po 
tym fakcie ul. Krze sta#a si% G#ówn' (1994 r.)54, 
a znajduj'ca si% w Krzu cz%"& ul. Mi#ej biegn'-
cej równie$ w Ma#ob'dzu zosta#a zmieniona na 
ci'g dalszy S#onecznej (1995 r.).55 Nazwy ulic  
w Krzykawce zosta#y nadane w 1995 r. S' to: Ko-
"cielna, Miodowa, Nowa, Francesco Nullo, Pod-
górska, Reczkowe, S#oneczna, Starowiejska.56 Jak 

z dnia 30.07.1990 r. Gmina Boles#aw zosta#a reaktywowana 
2.04.1991 r.

50 So#ectwo Ujków Nowy Kolonia powsta#o na mocy Uchwa#y 
Rady Miasta i Gminy Bukowno nr IV/29/90 z dnia 30.07.1990 
r., a nast%pnie na mocy Rozporz'dzenia Spraw Wewn%trznych  
i Administracji z dnia 27.12.2005 r. (Dz.U. z 2005 roku, Nr 264, 
poz. 2208) nast'pi#a zmiana nazwy Kolonia - cz%"& wsi Ujków 
Nowy na Kolonia – wie".

51 nazwy ulic w Kolonii nadano na podstawie uchwa#y Rady 
Narodowej Miasta i Gminy Bukowno nr IV/29/90 z dnia 
30.07.1990 r.

52 nazwy ulic w Kolonii nadano i zmieniono na podstawie uchwa#y 
Rady Gminy Boles#aw nr XLI/336/2006 z dnia 27.04.2006 r.

53 So#ectwo Krze powsta#o na mocy Uchwa#y Rady Gminy Bole-
s#aw nr XVII/129/93 z dnia 15.06.1993 r., a nast%pnie na mocy 
Rozporz'dzenia Spraw Wewn%trznych i Administracji z dnia 
27.12.2005 r. (DZ.U. z 2005 roku, Nr 264, poz. 2208) nast'pi#a 
zmiana nazwy Krze - cz%"& wsi Ma#ob'dz na Krze – wie".

54 nazwa ulicy w Krzu zmieniona na podstawie uchwa#y Rady Gmi-
ny Boles#aw nr V/32/94 z dnia 26.10.1994 r.

55 nazwy ulic w Krzu zmieniono na podstawie uchwa#y Rady Gmi-
ny Boles#aw nr IX/66/95 z dnia 20.04.1995 r.

56 nazwy ulic w Krzykawce zosta#y nadane na mocy Uchwa#y Rady 
Gminy Boles#aw nr IX/65/95 z dnia 20.04.1995 r.

wida& nasz powiatowy bohater otrzyma# swoj' 
ulic% w pobli$u miejsca gdzie poleg#, a dok#adnie 
biegn'c' w stron% pola bitwy z 1863 r., na któ-
rym stoi jego pomnik. W Hutkach nazwano ulice 
w 1997 r.: Górka, Jurajska, Karna, Pomorska57. 
Nazwa Karna pochodzi od stacjonuj'cej tam 
„za cara” rosyjskiej wojskowej jednostki karnej.  
W Krzykawie - tylko w cz%"ci so#ectwa zosta#a 
nadana w 2013 r. nazwa ul. Spacerowa58. Taka 
sama sytuacja zaistnia#a w Podlipiu, jest w nim 
tylko ul. Graniczna, ale nie wiadomo w którym 
roku j' nazwano. W Kr'$ku, Mi%dzygórzu, Ujko-
wie Starym nie ma nadanych nazw ulic.

Trzyci$%
W tej typowo wiejskiej gminie niedawno, 

bo dopiero w 2019 zosta#y nadane nazwy ulic  
w jej stolicy. Wobec tego mamy w Trzyci'$u 
ulice: G#ogowa, Graniczna, Krakowska, Le"na, 
Orzechowa, Osiedle S#oneczne, Osiedle Wrzoso-
we, Piaskowa, Polna, Po#udniowa, Przemys#owa, 
Stawowa, 14-tu Straconych, Szkolna, Weso#a, 
Widokowa, Zdrowa59. Nazwa 14-tu Straconych 
upami%tnia brutalnie zamordowanych w 1944 
r. przez $andarmeri% niemieck' 14-tu miesza!-
ców Trzyci'$a w odwet za dzia#ania partyzantów.  
W 2020 roku ulice nazwano w Jangrocie – naj-
wi%kszej wsi w gm. Trzyci'$: Cicha, Cieplicka, 
D#ubnia!ska, D#uga, Dworska, Go"ciniec, Gra-
niczna, Ko"cielna, Krakowska, Kresowa, Krótka, 

Le"na, Olkuska, Parkowa, Piaszczysta, Polna, 

Po#udniowa, Rzeczna, Sadowa, Spacerowa, Spor-
towa, Stra$acka, Szkolna, Weso#a, Wodna, Wol-

57 nazwy ulic w Hutkach nadane na mocy Uchwa#y Rady Gminy 
Boles#aw nr XXV/224/97 z dnia 8.10.1997 r.

58 nazwa ulicy w Krzykawie zosta#a nadana na mocy Uchwa#y Rady 
Gminy Boles#aw nr XXIX/203/2013 z dnia 16.12.2013 r.

59 nazwy ulic w Trzyci'$u zosta#y nadane na mocy Uchwa#y Rady 
Gminy Trzyci'$ nr XVIII/141/2019 z dnia 20 listopada 2019 r.
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bromska, ,ródlana.60 Jak widzimy w gm. Trzyci'$ 
nie nadano ulicom wprost $adnej tradycyjnej 
wiejskiej nazwy. W pozosta#ych so#ectwach tej 
gminy brak nazw ulic.

Pilica
Ulice w samej Pilicy zosta#y opisane w 24 

numerze „Ilcusian”. Na terenie so#ectw gminy 
Pilica nazwy ulic zosta#y zamianowane w: Kido-
wie, gdzie od 1996 roku mamy ulice: Granicz-
na, Kasztanowa, Piaskowa, S#oneczna, Szkolna, 
Starowiejska, Zako"cielna61, a od 2020 roku Plac  
"w. Jana Paw#a II 62, w S#awniowie w 1998 r. 
pojawi#y si% ulice: D#uga, Piaskowa i Wodna63,  
a w Szycach od 1999 r. pospacerujemy po uli-
cach: Tadeusza Ko"ciuszki, W#adys#awa Rey-
monta, Weso#ej64. W Wierbce natomiast w 1995 
r. ulice nazwano: Fabryczna, G#ówna, Górna, 
Jana Kochanowskiego, Ko"cielna, Le"na, Male-
szy!ska, Aleksandra Moesa - przemys#owca, by-
#ego w#a"ciciela fabryki w Wierbce, Nadrzeczna, 
Szkolna, Zielona, Widok65, a w 1998 r. doszed# 
plac "w. Maksymiliana Kolbe - patrona tam-
tejszej parafii, który zgin'# "mierci' m%cze!sk' 
w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz66.  

60 nazwy ulic w Jangrocie nadane na mocy Uchwa# Rady Gminy 
Trzyci'$ od nr XXVI/222/2020 do nr XXVI/237/2020 z dnia 
25.06.2020r.

61 nazwy ulic w Kidowie nadane uchwa#' Rady Miasta i Gminy Pi-
lica nr XV/110/96 z dnia 13.09.1996 r.

62 nazwa placu w Kidowie nadana uchwa#' Rady Miasta i Gminy 
Pilica nr XVIII/105/2020 z dnia 17.01.2020 r.

63 nazwy ulic w S#awniowie nadane uchwa#' Rady Miasta i Gminy 
Pilica nr XXV/167/98 z dnia 23.02.1998 r.

64 nazwy ulic w Szycach nadane uchwa#' Rady Miasta i Gminy Pi-
lica nr X/73/99 z dnia 14.09.1999 r. i nr XXXI/202/2001 z dn. 
29.06.2001 r.

65 nazwy ulic w Wierbce nadane uchwa#' Rady Miasta i Gminy Pi-
lica nr V/49/95 z dnia 3.03.1995 r.

66 nazwa placu w Wierbce nadana uchwa#' Rady Miasta i Gminy 
Pilica nr XXVII/194/98 z dnia 10.06.1998 r.

W roku 2004  pojedyncze nazwy ulic nadano  
w: Cisowej (Podcisowie), Kocikowie (Wola Kociko-
wa), Z#o$e!cu (Wies%awów)67. Generalnie nazwy ulic 
w tych miejscowo"ciach s' neutralne, bior'ce cz%sto 
swoje nazwy od obiektów le$'cych w ich pobli$u.

+arnowiec
Nazwy ulic w samym *arnowcu by#y poru-

szane w numerze 24 „Ilcusian”. W pozosta#ych 
so#ectwach tej gminy nazewnictwo ulic nie wy-
st%puje.

Ska#a
W numerze 24 pisali"my o historii ulic  

w Skale. Natomiast w so#ectwach gminy Ska-
#a ulice zosta#y nazwane w: Cianowicach, gdzie  
w 2011 roku otrzyma#a nazw% ulica Do Cegielni68,  
a w 2012 roku pozosta#e: Aleja Parkowa, D#u-
ga, )wi%tego Józefa, Krakowska, Le"na, Lipowa, 
Marianów, Na Kamyk, Nieby%a, Odolowa, Ogro-
dowa, Ojcowska, Polna, S#oneczna, Smardzo-
wicka, Spacerowa, Stawowa, Szczodrkowicka, 
Szkolna, Wspólna69, a tak$e w Smardzowicach, 
w których od 2018 roku mamy ulice: Brzozo-
wa, ksi%dza Piotra Bugaja - przez ponad 30 lat 
by# proboszczem parafii Matki Bo$ej Ró$a!cowej 
w Smardzowicach. Od 2006 roku przebywa# na 
emeryturze, mieszkaj'c na terenie swojej parafii 
jako rezydent. Zmar# 21 pa(dziernika 2020 r.,  
w wieku 90 lat, w 64. roku kap#a!stwa, Cmen-
tarna, Górzysta, Ko"cielna, Krakowska, Le"na, 
-'kowa, Na Kliny, Ojcowska, Okopy, Podgór-

67 nazwy ulic w Cisowej, Kocikowie, Z#oze!cu nadane uchwa-
#' Rady Miasta i Gminy Pilica nr XXIII/160/2004 z dnia 
30.12.2004 r.

68 nazwa ulicy zosta#a nadana Uchwa#' Rady Miejskiej w Skale nr 
XII/71/11 z dn. 27.09.2011 r.

69 nazwy ulic zosta#y nadane Uchwa#' Rady Miejskiej w Skale nr 
XXXVI/174/12 z dn. 25.09.2012 r.
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ska, Podmaszycka, Polna, Spacerowa, Sportowa, 
Szkolna, Warszawka, Widokowa, Wielki Dó%, 
Wspólna, Zamkowa70. Jak wida& sporo nazw po-
chodzi od obiektów le$'cych przy ulicach, ale s' 
te$ oddaj'ce tradycyjne wiejskie nazwy niekiedy 
nieco osobliwe np. Warszawka.

Jerzmanowice-Przeginia
W Gminie Jerzmanowice-Przeginia nazwy 

ulic zosta#y dot'd nadane tylko w so#ectwie Jerz-
manowice i to ca#kiem niedawno, bo w 2016 r. 
Najpierw nadano ulice: Centralna, Chocho#o-
wa, Czubrowicka, Dalnica, D(bowa Góra, Do%ki, 
Do%y, Fio#kowa, Gaj, Graniczna, Jana III Sobie-
skiego, "w. Jana Paw#a II, Jerzykowa, Jurajska, 
Kalwaryjska, Kamionka, Klonowa, Ko#o Stud-
ni, Ko"cielna, Krakowska, Krótka, W#adys#awa 
-okietka, Mieszka I, Mi(dzygórze, Nad Dolin', 
Nad Stokiem, Nietoperzowa, Nowa, Ojcowska, 
Pileckiego Witolda, Pod Grodziskiem, Pod Jam', 
Pogodna, Polna, Rajska, Rzemie"lnicza, Sikorka, 
Ska%a, Spacerowa, Spokojna, Szkolna, )wierczy-
na, Widokowa, Wschodnia, Zachodnia, $arno-
wiec71. Natomiast miesi'c pó(niej dosz#y kolejne: 
Malinowa, Pod Lasem, Sarni Stok72.

Jak widzimy nazwy te s' ró$norodne. Jedne na-
wi'zuj' do wiejskiej przyrody, inne do jurajskich 
klimatów, ale s' i nazwy upami%tniaj'ce naszych 
bohaterów: )w. Jana Paw#a II, rotmistrza Witol-
da Pileckiego czy królów Polskich: Sobieskiego – 
który wedle legendy przeci'ga# g#ównym traktem 
na Wiede!, -okietka ukrywaj'cego si% w pobli-
skim Ojcowie i Mieszka I. Sporo z nich oddaje 

70 nazwy ulic zosta#y nadane na mocy Uchwa#y Rady Miejskiej  
w Skale nr XLIX/377/18 z dn. 26.06.2018 r.

71 nazwy ulic nadane na mocy Uchwa#y Rady Gminy Jerzmanowi-
ce-Przeginia nr XXVII-180-2016 z dnia 14.11.2016 r.

72 nazwy ulic nadane na mocy Uchwa#y Rady Gminy Jerzmanowi-
ce-Przeginia nr XXIX/183/2016 z dnia 19.12.2016 r.

tradycyjne nazwy cz%"ci wsi, czasem do"& osobli-
we np. Do#y, Do#ki (swoj' drog' do"& podobne, 
daj'ce mo$liwo"& pomy#ki), Pod Jam' czy Ska#a 
i *arnowiec – nazwy niedalekich miejscowo"ci.  
W pozosta#ych so#ectwach gminy nazwy ulic nie 
s' nadane.

Su#oszowa
W Gminie Su#oszowa nazwy ulic zosta#y 

nadane ju$ w XXI wieku. Najpierw nadano je  
w 2009 roku w Woli Kalinowskiej, gdzie mamy 
ulice: Dworska, Herianówka, Jurajska, Kalinów, 
Kaliski, Kapkazy, Le"na, M%ynnik, M%yny, Ojcow-
ska, Parkowa, Pr'dnicka, Rowerowa, S'spowska, 
S#oneczna, S%upianka, Spacerowa, Stroma, Szkol-
na, W(gielnik, Widokowa, Zielna73.

Nast%pnie w 2015 roku pojawi#y si% nazwy 
ulic w Wielmo$y i Su#oszowie. W Su#oszowie 
mo$emy przej"& si% ulicami: w dziale Su#oszowa I: 
Bankowa, Cyprysowa, Graniczna, Hermanówka, 
Kasztanowa, ks. biskupa Mi#os#awa Ko#odziej-
czyka - pochodzi# z Su#oszowy, Ko"cielna, Kra-
kowska, Kr%ta, Krótka, Nad ,ród#em, Parkowa, 
Podzamcze, Po#udniowa, S#oneczna, Spacerowa, 
Stroma, Szkolna, Szlachetna, W'wozowa, Wi-
chrowe Wzgórze, Wielmoska, Wspólna, Zam-
kowa, Zdrowa, Zielone Wzgórze, ,ródlana74.  
W dziale Su#oszowa II: Olkuska, Przegi!ska, 
Skalna oraz ci'g dalszy ulic: ksi%dza biskupa Mi-
#os#awa Ko#odziejczyka, Krakowska, Szkolna, 
Wielmoska75, a w dziale Su#oszowa III: Dworska, 

73 nazwy ulic zosta#y nadane w 2009 roku na mocy Uchwa#y Rady 
Gminy Su#oszowa nr XXXIV/227/09 z dnia 12.11.2009 r.

74 nazwy ulic nadane Uchwa#' Rady Gminy Su#oszowa nr 
XI/72/2015 z dn. 20.10.2015 r. dla obr%bu geodezyjnego Su#o-
szowa I

75 nazwy ulic nadane Uchwa#' Rady Gminy Su#oszowa nr 
XI/73/2015 z dn. 20.10.2015 r. dla obr%bu geodezyjnego Su-
#oszowa II zmienion' Uchwa#' Rady Gminy Su#oszowa nr 
XIII/97/2015 z dnia 29.12.2005 r.
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Jesionowa, Le"na, Sosnowa, )wierkowa i ci'g 
dalszy ul. Olkuskiej76. Na terenie przysió#ka Pie-
skowa Ska#a nie nadano nazw ulic, zachowuj'c 
dotychczasow' kolejn' numeracj% posesji.

Natomiast w Wielmo$y ulice zamianowano  
w 2015 roku: Alternatywy, Brzozowa, D#uga, 
Doliny Zachwytu, Graniczna, Grodzka, Heria-
nówka, Kamieniec Dolny, Kamieniec Górny, Kra-
kowska, Krótka, Le"na, Parkowa, Podzamcze, Po-
przeczna, Por(ba, Spokojna, Stara Wie#, Szkolna, 
Weso#a, Widokowa, Zacisze, Zamkowa77.

Nazwy ulic nawi'zuj' do przyrody, Jury Kra-
kowsko-Cz%stochowskiej, a zw#aszcza w Woli 
Kalinowskiej i Wielmo$y do tradycyjnych nazw 
wiejskich przysió#ków i cz%"ci wsi. Ciekawym 
akcentem s' do"& „egzotyczne” ulice Alternatywy 
(nawi'zanie do tytu#u komediowego serialu z lat 
80-tych) i Doliny Zachwytu w Wielmo$y oraz 
Wichrowe Wzgórze (odniesienie do literatury)  
w Su#oszowie.

Tabliczki z nazwami ulic
W Polsce w odró$nieniu od niektórych in-

nych krajów przepisy prawa nie wymagaj' (ani 
nigdy nie wymaga#y) by tabliczki z nazwami 
ulic by#y jednolite w ca#ym kraju. Jedynie co 
nakazuje prawo, to by na naro$ach ulic takie ta-
bliczki si% znajdowa#y. Dlatego w naszym kraju 
ka$de miasto ma inne barwy tabliczek i kszta#t 
liter na nich. W miejscowo"ciach gmin: Olkusz, 
Pilica, Klucze, Boles#aw i w Woli Kalinowskiej 
(gm. Su#oszowa) tabliczki maj' granatowe t#o  
i bia#e litery (cze"& z nich jest emaliowanych), ale 

76 nazwy ulic nadane Uchwa#' Rady Gminy Su#oszowa nr 
XI/74/2015 z dn. 20.10.2015 r. dla obr%bu geodezyjnego Su#o-
szowa III

77 nazwy ulic zosta#y nadane w 2015 roku na mocy Uchwa#y Rady 
Gminy Su#oszowa nr XI/75/2015 z dnia 20.10.2015 r. zmie-
nion' Uchwa#' Rady Gminy Su#oszowa nr XIII/98/2015 z dnia 
29.12.2005 r.

w ka$dej z tych gmin inne wymiary i czcionk%, za 
wyj'tkiem Chech#a i Boles#awia, gdzie najstarsze, 
nieliczne ju$ tabliczki emaliowane maj' bia#e t#o 
i czarne napisy. Na wsiach w gminach: Wolbrom, 
Trzyci'$, Su#oszowa (za wyj'tkiem Woli Kalinow-
skiej), Jerzmanowice-Przeginia te tabliczki s' wy-
konane z blachy stalowej, na których czarne litery 
s' na bia#ym tle i dodatkowo na terenie miasta  
i gminy Wolbrom na niektórych z nich widnieje 
na nich herb Wolbromia – W#adys#aw -okietek. 
We wsiach gminy Ska#a (Cianowice, Smardzowi-
ce) tabliczki s' stalowe z bia#ymi literami na zie-
lonym tle.

Na koniec serdecznie dzi%kuj% urz%dom miast 
i gmin z terenu Ziemi Olkuskiej za udost%pnie-
nie danych, bez których ten artyku# nie móg#by 
powsta&, Panu Jackowi Sypieniowi za konsultacje 
historyczne. Mam jednak "wiadomo"&, $e temat 
ten ma jeszcze wiele braków, nie wszystkie szcze-
gó#y uda#o si% jednoznacznie wyja"ni&. Oczekuj% 
na wszelkie uwagi i uzupe#nienia na mojego ma-
ila: nkaras@op.pl lub pod adresem mailowym re-
dakcji lub olkuskiej Biblioteki.

Norbert Kara$
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Il. 1. Boles#aw, mapa z lat 1959-1962

Il. 2. Boles#aw ul. Kluczewska tabliczka  z nazw$ ulicy. )ród#o 
google street viev

Il. 3. Chech#o (gm. Klucze) pl. Partyzantów tabliczka starszego 
typu z nazw$ ulicy. )ród#o google street viev

Il. 4. Bydlin (gm. Klucze) ul. Legionów tabliczka z nazw$ ulicy. 
)ród#o google street viev

Il. 5. Cianowice (gm. Ska#a) ul. D#uga tabliczka  z nazw$ ulicy. 
)ród#o google street viev

Il. 6. Chech#o (gm. Klucze) tabliczki z nazwami ulic. )ród#o google street viev.

Nazwy ulic na wsiach regionu olkuskiego
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Il. 7. Klucze cz!&' zachodnia, mapa z lat 1959-1962

Il. 8. Klucze cz!&' po#udniowa mapa z lat 1959-1962

Norbert Kara$
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Il. 10. Klucze tabliczki  z nazwami ulic. )ród#o google street viev

Il. 9. Klucze cz!&' pó#nocna, mapa z lat 1959-1962

Nazwy ulic na wsiach regionu olkuskiego
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Il. 12. Wierbka (gm. Pilica) ul. G#ówna tabliczka z nazw$ ulicy. 
)ród#o google street viev

Il. 13. Wola Kalinowska (gm. Su#oszowa) ul. Ojcowska tabliczki z 
nazw$ ulicy. )ród#o google street viev

Il. 14. Zarzecze (gm. Wolbrom) ul. Blok tabliczka z nazw$ ulicy. 
)ród#o google street viev

Il. 15. Zarzecze (gm. Wolbrom) ul. Ko&ciuszki tabliczka  z nazw$ 
ulicy. )ród#o google street viev

Il. 11. Laski, mapa z lat 1959-1962

Norbert Kara$
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Bibliografia

• Mapa topograficzna GUGiK w skali 1:5000 
i 1:10000 (uk#ad Borowa Góra) wydana  
w latach 1960–1966. Mapa przedstawia sytu-
acj% topograficzn' z lat 1958-61 - https://www.
orsip.pl/uslugi/archiwum-panstwowe

• https://mapy.orsip.pl/imap/?locale=pl&gu-
i=new&sessionID=69290

• Agnieszka Walczak „Okruchy wojennych 
wspomnie!”, internet

Nazwy ulic na wsiach regionu olkuskiego



72



73Ilcusiana  • 25 • 2021

*ydzi z Wolbromia w bia#ych autobusach hr. Folke Bernadotte. 
Zeznania ocalonych z Holokaustu wolbromian 

w uniwersyteckim archiwum w szwedzkim Lund.

Zdzis!aw Lorek
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Zdzis#aw Lorek  
$ydzi z Wolbromia w bia%ych autobusach hr. Folke Bernadotte. Zeznania ocalonych  
z Holokaustu wolbromian w uniwersyteckim archiwum w szwedzkim Lund.

W lutym 1945 r. z upowa$nienia rz'du szwedz-
kiego hrabia Folke Bernadotte (1895-1948), bra- 
tanek króla Szwecji i wiceprezes Szwedzkiego 
Czerwonego Krzy$a, wynegocjowa# u szefa SS 
Heinricha Himmlera uwolnienie norweskich  
i du!skich wi%(niów z niemieckich obozów kon-
centracyjnych i wi%zie!. Akcja ratunkowa zaini-
cjowana przez Norwegów i przeprowadzona pod 
szwedzkim kierownictwem by#a mo$liwa dzi%ki 
aktywnemu wspó#dzia#aniu wielu osób i organi-
zacji w Szwecji, Norwegii i Danii. W kwietniu 

1945 r. ta ekspedycja pomocowa obj%#a równie$ 
wi%(niów spoza Skandynawii.1 

Dzi%ki dyplomacji hrabiego F. Bernadotte, ak-
cji Szwedzkiego Czerwonego Krzy$a i UNRRA, 

2 wiosn' 1945 r. „Bia#e Autobusy Czerwonego 

1 S. Persson, Bia#e autobusy. Pakt z Himleremm i niezwyk#a akcja 
ratowania wi%(niów obozów koncentracyjnych, wyd. PWN, War-
szawa 2012

2 UNRRA - United Nations Relief and Rehabilitation Admini-
stration, (w t#um. z ang. Organizacja Narodów Zjednoczonych 
do spraw Pomocy i Odbudowy), organizacja mi%dzynarodowa 
utworzona 9 listopada 1943 r. w Waszyngtonie w celu udzielenia 
pomocy obszarom wyzwolonym w Europie i Azji po zako!czeniu 

Zdzis!aw Lorek

Il. 1. Bia#e autobusy Szwedzkiego Czerwonego Krzy%a na terenie Niemiec 1945 r. (foto.wikipedia.org)



75Ilcusiana  • 25 • 2021

$ydzi z Wolbromia w bia%ych autobusach hr. Folke Bernadotte. 

Krzy$a” i transport UNRRA przewioz#y dwadzie-
"cia jeden tysi%cy by#ych wi%(niów niemieckich 
obozów koncentracyjnych ró$nych narodowo"ci 
do po#udniowej Szwecji, w"ród których by#o 
trzyna"cie tysi%cy obywateli polskich.3

Wszyscy uratowani otrzymywali pomoc zdro-
wotn' w zorganizowanych stacjach opieki zdro-
wotnej, szpitalach i sanatoriach, a po rekonwale-
scencji ci, którzy byli w lepszej kondycji fizycznej, 
byli zakwaterowani w obozach przej"ciowych 
(förlägningar) i kwaterach prywatnych lub na ich 
dobrowolne $yczenie, kierowani do obozów pracy 
(arbetsläger). W grupie obywateli polskich by#o 
oko#o 6-7 tys. *ydów, w"ród których byli równie$ 
*ydzi z Wolbromia.

We wrze"niu 1939 r. Wolbrom zamieszkiwa-
#o jak podaj' statystyki ponad 3 tys. rodowitych 
*ydów. Jesieni' 1941 r. uwi%ziono ich wraz  
z grup' ok. 2 tys. uciekinierów i deportowanych 
z innych miejscowo"ci (min. Kraków, -ód( oraz 
Zag#%bia D'browskiego) w wolbromskim getcie. 
Getto to utworzono w okolicy synagogi, w ob-
r%bie dzisiejszych ulic: Krótkiej, *wirki i Wigury 
oraz Listopadowej. Ponad 5 tys. ludzi, obywa-
teli wyznania moj$eszowego, polskich *ydów, 
skoncentrowano na niewielkiej powierzchni,  
w oko#o 180 domach. Po rocznej gehennie w get-
cie rozpocz%to deportacj% jego mieszka!ców do 
obozu "mierci w Be#$cu. Dzia#o si% to we wrze-
"niu 1942 r. w ramach tzw. Akcji Reinhardt.  
W tym czasie tak$e ponad 800 m%$czyzn, kobiet 

II wojny "wiatowej. Inicjatorami jej powstania by#y Stany Zjed-
noczone, z których pochodzi#o prawie 70% "wiadcze!.

3 W dniu 20 lipca 1945 r. ukaza# si% w Lund pierwszy numer po-
wielanego czasopisma pod tytu#em: „Polak. Przegl'd Tygodnio-
wy”, wydawany do listopada 1946 r. Informacja ta znajduje si% 
w czwartym numerze tego$ tygodnika z dnia 10 sierpnia 1945 r. 
 - dane z okresu do ko!ca lipca tego$ roku. Znajduj% si% on  
w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Lund.; T. Cie"lak, Cza-
sopisma polsko-szwadzkie, [w:] Rocznik Historii Czasopi"mien-
nictwa Polskiego 11/1,1972, s. 89-95

i dzieci zosta#o rostrzelanych w okolicach miasta  
i zakopanych w trzech do#ach w lesie zwanym do-
link' Kabania za cmentarzem $ydowskim.4 Spo-
"ród ok. 7 tys.5 zgromadzonych w Wolbromiu 
*ydów (tak$e z *arnowca i Pilicy), blisko 2,5 tys., 
g#ównie m#odych i zdrowych trafi#o do obozów 
pracy i obozów koncentracyjnych.6 Wojn% prze-
$y#o zaledwie ok. 300 wolbromskich *ydów, któ-
rzy rozpierzchli si% po ca#ym "wiecie.7

Na li"cie 6428 kobiet obywatelstwa polskie-
go uratowanych z niemieckich obozów koncen-
tracyjnych w ramach akcji hr. Folke Bernadotte  
i staraniem Szwedzkiego Czerwonego Krzy$a 
opublikowanej 15 sierpnia 1945 r. przez Dele-
gatur% Polskiej Opieki Spo#ecznej w Sztokholmie 
przetransportowanych od ko!ca kwietnia do po-
#owy maja 1945 r. figuruje:8 
1. Szmulewicz Ewa,9 ur. 19 wrze"nia 1922 r.  

w Wolbromiu, córka Moszego i Marii, pra-

4 Wed#ug „wykazu grobów obywateli polski” sporz'dzonego w 
1948 r. na cmentarzu $ydowskim w Wolbromiu mia#a znajdowa& 
si% zbiorowa mogi#a 700 *ydów.

5 Warto"ci liczbowe ró$ni' si%  w opracowaniach badaczy dotycz'-
cych tak ilo"ci mieszka!ców w 1939 r. (od 3 do 5 tys.), jak i 
wi%zionych w getcie (od 5 do 8 tys.), czy rostrzelanych (od 600 
do 1 tys.).

6 M. Gr'dzka-Rejak, Wrzesie! 1942 r. Zag#ada wolbromskich 
*ydów - https://plus.gazetakrakowska.pl/wrzesien-1942-r-zagla-
da-wolbromskich-zydow/ar/c15-15422953 - Wej"cie : 24 lipca 
2021 r.

7 W. Biernacki, Jeste"my Im winni pami%& -  http://www.wolbrom.
pl/Miasto-i-Gmina-Wolbrom/Aktualnosci/2013/09/Jestesmy-
-Im-winni-pamiec - Wej"cie : 25 lipiec 2021 r.; Polin-Wirtualny 
Sztetl - https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/w/975-wolbrom/99-
historia-spolecznosci/138265-historia-spolecznosci – Wej"cie : 
25 lipiec 2021 r.

8 AUbLu, Lista obywateli polskich uratowanych z niemieckich 
obozów koncentracyjnych na skutek akcji hr. Folke Bernadotte, 
Polska Opieka Spo#eczna, Sztokholm 15 VIII 1945 r., s. 154; 
[Na li"cie tej (s. 113) figuruje równie$ aresztowana w Wolbromiu 
krawcowa O$óg Stanis#awa, córka Stanis#awa i Ma#gorzaty, ur. 13 
VI 1925 r. w B%dzinie]

9 Szmulewicy Eva, 18/9/22 Wolbrom, [w:] About Jews liberated 
from German concentration camps arrived in Sweden in 1945 
: List No. 1 / World Jewish Congress, Henry Luttrup & Co., 
Malmö 1946, s.114
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cownica aresztowana w tym$e mie"cie. 
Na drugiej opublikowanej li"cie10 w"ród 2404 

uratowanych kobiet figuruje osiem Wolbromia-
nek przyby#ych do Szwecji transportami UNRRA 
od ko!ca czerwca do listopada 1945 r. :
1. Garncarz Bluma,11 córka Joska i Chany, ur.  

1 stycznia 1916 r., trykociarka aresztowana  
w Sosnowcu.

2. Marymont Cyla,12 córka Abrama i Chai Sury, 
ur. 25 maja 1914 r., hafciarka aresztowana  
w Wolbromiu.

3. Naprzykrzena (w#a"ciwie Naprzykrzona) Ro- 
za, córka Abrahama i Frajndly, ur. 30 pa(dzier-
nika 1919 r., bieli(niarka aresztowana w Wol-
bromiu.

4. Radzy!ska Sala,13 córka Jakuba i Marii, ur. 13 
maja 1918 r., aresztowana w Wolbromiu.

5. Sonnabend Bela,14 córka Litmana i Marii, ur. 
11 maja 1916 r., ekspedientka aresztowana  
w B%dziniu.

6. Sonnabend Estera,15 córka Brechta i Itlii, ur. 

10 AUbLu, Lista obywateli polskich przyby#ych z niemieckich obo-
zów koncentracyjnych do Szwecji transportami U.N.R.R.A., Pol-
ska Opieka Spo#eczna, Sztokholm, s. 16, 37, 41, 47, 53, 56 i 63

11 Garnearz Blima, 16/1/01, Wolbrom, [w:] About Jews liberated 
from German concentration camps arrived in Sweden in 1945: 
List No. 1 / World Jewish Congress, Henry Luttrup & Co., Mal-
mö 1946, s.80

12 Marymont Cyla, 25/5/14, Wolbrom, [w:] About Jews liberated 
from German concentration camps arrived in Sweden in 1945 
: List No. 1 / World Jewish Congress, Henry Luttrup & Co., 
Malmö 1946, s.101

13 Radzynska Sala z domu Barmherzig, 13/5/18, Wolbrom, [w:] 
About Jews liberated from German concentration camps arrived 
in Sweden in 1945 : List No. 1 / World Jewish Congress, Henry 
Luttrup & Co., Malmö 1946, s.108

14 Sonabend Bela, 15/5/16, Wolbrom, [w:] About Jews liberated 
from German concentration camps arrived in Sweden in 1945 
: List No. 1 / World Jewish Congress, Henry Luttrup & Co., 
Malmö 1946, s.117

15 Sonabend Estera, 11/12/19, Wolbrom, [w:] About Jews liberated 
from German concentration camps arrived in Sweden in 1945 
: List No. 1 / World Jewish Congress, Henry Luttrup & Co., 
Malmö 1946, s.117

11 grudnia 1919 r, krawcowa aresztowana  
w Sosnowcu.

7. Szmulewicz Fela,16 córka Abrama i -aji, ur.  
1 maja 1924 r., aresztowana w Sosnowcu.

8. Welner Ruchla,17 córka Dawida i Alty, ur.  
4 listopada 1924 r., aresztowana w Sosnowcu. 

Wszystkie *ydówki urodzi#y si% w Wolbro-
miu. 

Natomiast w"ród 2871 m%$czyzn - siedmiu 
urodzonych w Wolbromiu, oraz dwóch *ydów 
z Zawiercia i Pilicy, którzy zostali aresztowani  
w Wolbromiu18: 
1. Kaner Hersz,19 syn Leona i Rywki, ur. 24 kwiet-

nia 1928 r., jako ucze! aresztowany w Kocha-
nowie (wie" ko#o Krakowa w gm. Zabierzów).

16 Szmulewicz Fela, 1/5/24, Sosnowiec, [w:] About Jews liberated 
from German concentration camps arrived in Sweden in 1945 
: List No. 1 / World Jewish Congress, Henry Luttrup & Co., 
Malmö 1946, s.114

17 Welner Ruchla, 4/11/24, Wolbrom, [w:] About Jews liberated 
from German concentration camps arrived in Sweden in 1945 
: List No. 1 / World Jewish Congress, Henry Luttrup & Co., 
Malmö 1946, s.125

18 AUbLu, Lista obywateli polskich przyby#ych z niemieckich obo-
zów koncentracyjnych do Szwecji transportami U.N.R.R.A., 
Polska Opieka Spo#eczna, Sztokholm, s. 98, 100, 117, 124, 134, 
144, 151, 135, 138; Na s. 123 figuruje Wolbromianin, Pijaj Ed-
mund, syn Antoniego i Franciszki, ur. 30 wrze"nia 1922 r. w Wol-
bromiu, jako fabrykant aresztowany na terenie G#owanowszczy-
zny (folwark w powiecie suwalskim województwa bia#ostockiego 
II Rzeczypospolitej, gminy wiejskiej Sejwy). Jego brat Piotr, ur. 
6 grudnia 1914 r. w Wolbromiu, kpr. rez. $andarm, we wrze-
"niu 1939 r. zamieszka#y w Sarnach, jako jeniec wojenny obozu 
w Ostaszkowie zosta# zamordowany przez NKWD wiosn' 1940 
r. w Kalininie, spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w 
Miednoje; Miednoje. Ksi%ga Cmentarna Polskiego Cmentarza 
Wojennego, tom 2, M-*, wyd. ROPWiM, Waeszawa 2006, s. 
693

19 Kaner Hersz, 24/4/28, Wolbrom, [w:] About Jews liberated from 
German concentration camps arrived in Sweden in 1945 : List 
No. 1 / World Jewish Congress, Henry Luttrup & Co., Malmö 
1946, s.90; W#a"ciwie aresztowany przez *ydowsk' S#u$b% Po-
rz'dkow' (Jüdischer Ordnungsdienst, zwyczajowo policja $ydow-
ska) w Sosnowcu, Henry Kanner, The Kanner Family, [w:] AYV, 
The Story of the Jewish Community in Wolbrom, Their Legacies 
Remain, Yad Vashem 2021 - https://www.yadvashem.org/yv/en/
exhibitions/wolbrom/kanner-family.asp - Wej"cie : 16 sierpnia 
2021 r.

Zdzis!aw Lorek
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2. Kilberg Dawid,20 syn Lejzora i Tauby, ur. 20 
listopada 1914 r., biuralista aresztowany w So-
snowcu.

3. Narcyz Naftali, syn Mordechaja i Chaji, ur.  
4 maja 1906 r., robotnik.

4. P#atkiewicz Wolf,21 syn Abrama i Heli, ur.  
8 sierpnia 1916 r., cukiernik aresztowany  
w Wolbromiu.

5. Sonabend Jakub,22 syn Lejzora i Sary, ur. 
2 lutego 1913 r., krawiec aresztowany  
w Wolbromiu.

6. Weindling Izrael,23 syn Ojzera i Fajgli, ur. 
10 pa(dziernika 1915 r., szofer aresztowany  
w Wolbromiu.

7. *arnowiecki Moj$esz,24 syn Lejzora i Rajzli, 
ur. 18 wrze"nia 1906 r., szewc.

8. Steinkller Izak,25 syn Abrama i Anny, ur. 23 
listopada 1923 r. w Zawierciu, tokarz areszto-
wany w Wolbromiu.

9. Sztajnkeler Abram,26 syn Mordki i Chaji, ur. 

20 Kilberg Abram, 20/11/16, Wolbrom, [w:] About Jews liberated 
from German concentration camps arrived in Sweden in 1945 
: List No. 1 / World Jewish Congress, Henry Luttrup & Co., 
Malmö 1946, s.92

21 Platkiewicz Wolf, 8/8/16, Wolbrom, [w:] About Jews liberated 
from German concentration camps arrived in Sweden in 1945 
: List No. 1 / World Jewish Congress, Henry Luttrup & Co., 
Malmö 1946, s.107

22 Zonabend Jakob, 2/2/13, Wolbrom, [w:] About Jews liberated 
from German concentration camps arrived in Sweden in 1945 
: List No. 1 / World Jewish Congress, Henry Luttrup & Co., 
Malmö 1946, s.117

23 Wajndling Izrael, 10/10/15, Wolbrom, [w:] About Jews liberated 
from German concentration camps arrived in Sweden in 1945 
: List No. 1 / World Jewish Congress, Henry Luttrup & Co., 
Malmö 1946, s.124

24 Zarnowiecki Moses, 18/9/06, Wolbrom, [w:] About Jews libe-
rated from German concentration camps arrived in Sweden in 
1945 : List No. 1 / World Jewish Congress, Henry Luttrup & 
Co., Malmö 1946, s.128

25 Sztajnkeller Izak, 23/11/23, Zawiercie, [w:] About Jews liberated 
from German concentration camps arrived in Sweden in 1945 
: List No. 1 / World Jewish Congress, Henry Luttrup & Co., 
Malmö 1946, s.120

26 Sztanjkeller Abram, 10/5/93, Pilica, [w:] About Jews liberated 

10 maja 1893 r. w Pilicy, tokarz aresztowany 
w Wolbromiu.

W opubikowanym przez )wiatowy Kongres 
*ydów w 1946 r. spisie przyby#ych do Szwecji  
w 1945 r. *ydów z niemieckich obozów koncen-
tracyjnych27 figuruje ponadto:
1. Garnearz Rajzla ur. 16 lipca 1922 r. w Wol-

bromiu28 i Zonabend Moszek ur. 15 wrze"nia 
1915 r. w Wolbromiu.29

W"ród ocala#ych kobiet najm#odsza w chwili 
wybuchu wojny mia#a 15 lat, najstarsza 25 lat. 
Natomiast najm#odszy m%$czyzna mia# 11 lat, 
najstarszy 56 lat.

Po przybyciu pierwszych transportów by#ych 
wi%(niów z niemieckich obozów koncentracyj-
nych do Szwecji, przebywaj'cy w tym kraju dr 
Zygmunt -akoci!ski30 wraz z $on' Carol' von 

from German concentration camps arrived in Sweden in 1945 
: List No. 1 / World Jewish Congress, Henry Luttrup & Co., 
Malmö 1946, s.120

27 About Jews liberated from German concentration camps arrived 
in Sweden in 1945 : List No. 1 / World Jewish Congress, Henry 
Luttrup & Co., Malmö 1946

28 Ibidem, s.80, w#a"ciwie - Garncarz Raizla, córka Josefa i Rany z 
domu Feldmann, ur. 16 lipca 1922 r. w Wolbromiu, przebywa#a 
w sosnowieckim getcie, obozie pracy Neusaltz (Nowa Sól), KL 
Bergen-Belsen, posiada#a rodzin% w Palestynie; AA, karta DP nr. 
605019884 (zarejestrowana 10 wrze"nia 1945 r.),  https://collec-
tions.arolsen-archives.org/en/archive/67128371/?p=1&s=Garn-
carz%20Rajzla&doc_id=67128371 - Wej"cie : 9 sierpnia 2021 r.

29 Ibidem, s.117, Zonabend Moszek (Maniek)

30 dr Zygmunt Otto Roman -akoci!ski (1905-1987), historyk 
sztuki, absolwent Uniwersytetu Jagiello!skiego, w latach 1928-
34 pracownik departamentu ochrony zabytków, od 1934 r. lek-
tor j%zyka polskiego na Uniwersytecie w Lundzie, referent prasy 
szwedzkiej Konsulatu RP w Malmö, pó(niej pracuje na stano-
wiskach konserwatorskich i muzealnych, wydawca i wspó#twór-
ca dwóch tomów „Polonica svecana artistica” - czyli inwentarza 
polskich zabytków sztuki zrabowanych w czasie wojen polsko-
-szwedzkich, organizator i kierownik Instytutu Polskiego w Lund, 
pó(niejszego PI,, wspó#wydawca i redaktor czasopisma „Polak. 
Przegl'd Tygodniowy”, w 1947 r. przyj'# obywatelstwo szwedzkie, 
w 1972 roku przeniós# si% do Krakowa (UJ); T. Nowakowski, My 
z Polski. 400 not biograficznych imigrantów polskich w Szwecji, 
Sztokholm 1997. s. 62.; I. A. Dahl, „…this is material arousing 

$ydzi z Wolbromia w bia%ych autobusach hr. Folke Bernadotte. 
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Gegerfelt  zaanga$owali si% 
jako t#umacze, u#atwiaj'c w 
ten sposób kontakt nowo przy-
by#ym rodakom ze szwedzki-
mi w#adzami. Na podstawie 
relacji by#ych wi%(niów dr Z. 
-akoci!ski we wspó#pracy z 
prof. Sture Bolin (1900-1963) 
pracownikiem Uniwersytetu w 
Lund  postanowi# udokumen-
towa& zbrodnie hitlerowskie 
pope#nione w czasie drugiej 
wojny "wiatowej na obywate-
lach polskich. Zwracaj'c si% do 
Instytutu Polityki Zagranicznej 
w Sztokholmie, dr -akoci!ski 
poprosi# o przydzielenie "rod-
ków finansowych potrzebnych 
do zrealizowania swojego projektu. Pozytyw-
ne ustosunkowanie si% szwedzkich w#adz do 
pro"by dr -akoci!skiego u#atwi#o rozpocz%cie 
procesu rekrutacji kandydatów na stanowiska 
pracowników archiwalnych, których z czasem 
zatrudniono w Polskim Instytucie ,ród#owym 
[Historyczny] (PI,)31 z siedzib' w Lund.  
W sk#ad PI, wchodzili: Helena Dziedzicka 

interes in common history…”. Zygmunt Lakocinski and Polisch 
survivors’ Protocols, [w:] Kwartalnik Historii *ydów, vol. 223, 
nr. 3(3), wrzesie! 2007, s.319-338 https://www.researchgate.net/
publication/277668059_%27_this_is_material_arousing_inte-
rest_in_common_history_%27_Zygmunt_Lakocinski_and_Po-
lish_Survivors%27_Protocols – Wej"cie : 5 sierpnia 2021 r.

31 E. S. Kruszewski, Polski Instytut ,ród#owy w Lund (1939-1972): 
zarys historii i dorobek, Londyn.Kopenhaga 2001.; P. Rudny, 
Polski Instytut ,ród#owy w Lund (PIZ) (The Polish Research In-
stitute in Lund) http://www3.ub.lu.se/ravensbruck/piz-eng-pre-
sentation.pdf - Wej"cie : 5 czerwca 2021 r.; I. A. Dahl, Witnes-
sing the Holocaust: Jewish Experiences and the Collection of the 
Polish Source Institute in Lund, [w:] Early Holocaust Memory in 
Sweden Archives, Testimonies and Refections, red. J. Heuman, P. 
Rudberg, Palgrave Macmillan 2020, s.67-92 - https://dokumen.
pub/early-holocaust-memory-in-sweden-archives-testimonies-
and-reflections-1st-ed-9783030555313-9783030555320.html 
- Wej"cie : 6 sierpnia 2021 r.

(1903-1975), Helena Miklaszewska (1906-
2000), Józef Nowaczyk (ur. 1904), Bo$ys#aw 
Kurowski (1911-2006), Krystyna Karier (1913-
1989), Luba Melchior (1912-2000), Halina 
Strzelecka (1907-1968), Irena Jaworowicz (1897-
1995) i Ludwika Broel Plater (1885-1972). 

G#ównym celem PI* by#o: dokumentowa-
nie zbrodni i $ycia w obozach i wi%zieniach, 
gromadzenie dokumentów przywiezionych do 
Szwecji przez wi%(niów, sporz'dzenie listy zmar-
#ych, gromadzenie i przechowywanie ró$nych 
przedmiotów wykorzystywanych przez wi%(niów  
w obozach, itp. Po zaledwie kilkunastu miesi'-
cach dzia#alno"ci Instytutu (od 22 pa(dziernika 
1945 do 30 listopada 1946), w#adze szwedzkie 
zawiesi#y wsparcie finansowe, mimo, $e prace 
nadal trwa#y. Próby uzyskania nowych "rodków 
finansowych nie powiod#y si%. Prace PI, by#y jed-
nak kontynuowane w ramach wolontariatu.

W czasie swojej dzia#alno"ci PI, zgromadzi# 514 

Il. 2. Polski Instytut %ród!owy, Lund 1946 r. Z lewej u góry: Bo%ys#aw Kurowski, Ludwika 
Broel Plater, Krystyna Karier, Józef Nowaczyk, ..., Zygmunt ,akocinski Na dole z lewej: 
Helena Dziedzicka, Luba Melchior i Halina Strzelecka. (foto.wikipedia.org)

Zdzis!aw Lorek



79Ilcusiana  • 25 • 2021

zezna! spisanych w formie protoko#ów przes#ucha! 
z by#ymi wi%(niami obozów koncentracyjnych, 
którzy zostali przewiezieni do Szwecji, oraz wiele 
ró$nych przedmiotów z nimi zwi'zanych, jak: listy 
osób transportowanych, fotografie, osobiste notatni-
ki wi%(niarek, r%cznie robione podr%czniki wykorzy-
stywane w czasie tajnego nauczania oraz unikatowe 
notatki zapisane przez p. Helen% Dziedzick' w czasie 
trwania procesu za#ogi obozu Ravensbrück (Ham-
burg 1946-47). Wraz z pocz'tkiem zimnej wojny  
i sowieckimi planami militarnymi dotycz'cymi Pó#-
wyspu Skandynawskiego, oraz sytuacji politycznej 
w PRL zbiory PI, na okres 25 lat (1948-1972) 
zdeponowano w Instytucie Hoovera w Stanach 
Zjednoczonych (Hoover Institution on War). Na-
tomiast w 1984 r. dr Z. -akoci!ski przekaza# je  
w depozyt bibliotece uniwersyteckiej w Lund. Po 
raz pierwszy szerszemu gronu badaczy zbiory zosta#y 
udost%pnione w 1999 r. Cyfryzacj% zbiorów biblio-
teka prowadzi od 2015 r. i udost%pnia na stronie 
internetowej biblioteki: https://www.ub.lu.se/hitta/
digitala-samlingar/witnessing-genocide/search-gu-
ide-digital-collection. W 2016 roku kopie tych$e 
dokumentów trafi#y do szczeci!skiego Oddzia#u 
Instytutu Pami%ci Narodowej.

Poni$ej znajduje si% historia dwojga ocala#ych 
wolbromskich *ydów, którzy z#o$yli swoje zezna-
nia przed cz#onkami zespo#u PI,, czyli asysten-
temami: Halin' Strzeleck' i Lub' Melchior (eks-
pert PI, ds. $ydowskich).

Naprzykrzona Rózia (Roza,32 Ró(ka, Rosa), 
bieli(niarka, córka Abrama i Frajdly z domu Pu-
torak, ur. 30 pa(dziernika 1919 r. w Wolbromiu – 
protokó# sk#ada si% z 12 stron zapisanych pismem 
r%cznym, pierwsza i druga strona to standardowy 

32 Naprzykrzona Roza, 30/10/19, Wolbrom, [w:] About Jews libe-
rated from German concentration camps arrived in Sweden in 
1945 : List No. 1 / World Jewish Congress, Henry Luttrup & 
Co., Malmö 1946, s.104

formularz (Bloms Boktryckeri, Lund 1945), na-
st%pne strony zapisane s' na papierze w linie.

Z odnalezionych dokumentów wynika, $e ze 
Szwecji trafi#a do ameryka!skiej strefy w Niem-
czech. W Archiwum Arolsen33 (AA)34 znajduje 
si% w powojennej kartotece ITS jej karta DP-2 
(68382466) za#o$ona 8 lipca 1945 r., w której jest 
adnotacja: matka lat 48, trzy siostry – Sala lat 26, 
Gitla lat 17, Rifcia lat 14 i m'$ Sary – Abram 
Tuchmeier; wszyscy trafili do obozu.35

W Niemczech wysz#a za m'$ za Jakuba Nu-
sinowicza i zamieszkuje z nim w Münchbergu, 
Hoferstrase 3. Bawarskim miasteczku rejencja 
Górna Flankonia w rejonie Oberfranken-Ost  
w powiecie Hot. M'$ by# kupcem, synem Schmu-
la i Ides z domu Glückstein, ur. 14 sierpnia 1913 r.  
w D'browie Górniczej.36 21 pa(dziernika 1947 r.  

33 Archiwa Arolsen (AA) – Mi%dzynarodowe Centrum Prze"lado-
wa! Nazistowskich w Bad Arolsen w Niemczech, które gromadzi 
zbiory ró$nego pochodzenia zbierane od 1947 roku w ca#ej Eu-
ropie przez Internatinal Tracing Service (ITS), Mi%dzynarodowa 
S#u$ba Poszukiwa! : listy transportowe, kart osobowe wi%(niów, 
rzeczy osobiste. Znajduj'ce si% tam 23 kilometrów archiwów na-
le$y do )wiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. W du$ej 
cz%"ci zbiory te s' udost%pniane w formie zdigitalizowanej

34 AA - https://collections.arolsen-archives.org/en/archive/6838246 
6/?p=1&s=Naprzykrzona%20Rózia&doc_id=68382466 - Wej-
"cie : 13 lipca 2021 r.

35 26 kwietnia 1977 r. z#o$y#a ona w Yad Vashem o"wiadczenie  
o "mierci: Abrama, syna Majera i Sary, ur. 17 listopada 1892 r.  
w Ogrodzie!cu; Fradel z domu Pó#torak, córki Hersza Lajb i Gitli 
(Sary), ur. 14 kwietnia 1896 r. (1984 lub 1892 r.) w Wolbromiu 
[o"wiadczenie 6 lipca 1955 r. w Yad Vashem z#o$y#a równie$ zna-
joma Yehudit Gertel i 7 grudnia 1956 r. krewny Hersh Truker]; 
Sary (Sala) Tuchmajer z domu Naprzykrzona, córki Abrama i Fre-
idli, ur. 1 marca 1917 w Wolbromiu [o"wiadczenie 6 lipca 1955 r.  
w Yad Vashem z#o$y#a równie$ znajoma Yehudit Gertel]; Gitla 
(Guta), córka Abrama i Freidli, ur. 1 lutego 1926 r. w Wolbro-
miu [o"wiadczenie 6 lipca 1955 r. w Yad Vashem z#o$y#a rów-
nie$ znajoma Yehudit Gertel]; Riwka, córka Abrama i Freidli, ur.  
1 grudnia 1933 r. w Wolbromiu [o"wiadczenie 6 lipca 1955 r.  
w Yad Vashem z#o$y#a równie$ znajoma Yehudit Gertel].. Natomiast  
o "mierci m%$a Sary Naprzykrzonej Abrama Tuchmaeira, który 
by# kupcem, syna Moszego, ur. w 1904 r. w Olkuszu o"wiadcze-
nie 6 lipca 1955 r. w Yad Vashem z#o$y#a znajoma Yehudit Ger-
tel.; I. Cie"lik, K. Kocjan, Wolbromscy *ydzi, wyd. Stowarzysze-
nie Inicjatyw Lokalnych „Przyjazna Gmina Wolbrom”,  Wolbrom 
2015, Cz%"ciowa lista ofiar Zag#ady *ydów z Wolbromia, s.94

36 W AA znajduj' si% w powojennej kartotece ITS  jego dwie karta 
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w Münchbergu Rózia urodzi#a córk% Fraide.  
W 1949 r. pod nazwiskiem Nusynowicz rodzina 

DP-2: 1.Nr. G06439414, za#o$ona 30 czerwca 1945 r., w której 
podaje, $e urodzi# si% w D'browie Górniczej 15 sierpnia 1914 r. i 
jest polskim *ydem o zawodzie kupieckim, 2.Nr. 382410, za#o-
$ona 27 maja 1946 r., w której podaje natomiast, $e urodzi# si% w 
Hindenburgu (Zabrze) i jest *ydem polsko-niemieckim z maj't-
kiem 5-ciu tys. RM. Podaje równie$, $e ma dwóch braci: Leona 
i Franca. W archiwum tym jest tak$e pismo o sygn.70035017 
– lista sporz'dzona 17 sierpnia 1946 r. przez burmistrza Münch-
bergu Maxa Spechta, w którym potwierdzono jego miejsce uro-
dzenia w Hindenburgu, ponadto podano, $e przebywa# w getcie 
w D'browie Górniczej, nast%pnie w KL Auschwitz i KL Bergen 
Belsen. Nusinowitz Jacob w wieku 97 lat zmar# 25 wrze"nia 2010 
r. w Toronto i spoczywa z $on' Ros'.

rozpoczyna drog% emigra-
cyjn'. Najpierw poci'giem 
z Monachium, a potem 2 
sierpnia 1949 r. wyp#ywa-
j' z Bremerhaven okr%tem 
transportowym ameryka!-
skiej marynarki wojen-
nej USS „Genergl W. M. 
Black” w grupie 822 osób. 

Przyp#ywaj' 12 sierpnia 1949 r. do Pier 21 w Ha-
lifaxie w Kanadzie.

Tam Rózia urodzi#a drugie dziecko, syna Sid-
neya. Rosa Nusinowitz zmar#a 27 sierpnia 2013 r.  
w Toronto w wieku 94 lat. Zosta#a pochowana 
na cmentarzu $ydowskim w Vaughan, le$'cym  
w prowincji Ontario w regionie York.37

37 https://www.geni.com/people/Rose-Nusinowitz/6000000006 
854265147 - Wej"cie : 6 sierpnia 2021 r.

Il. 3. Karta DP-2 Ró"ki Naprzykrzonej. AA - Powojenna kartoteka rejestru osób wysiedlonych.

Il. 4. USS „Genergl W.M. Black”. (foto.wikipedia.org)
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Il. 5. Protokó# - s. 1 – Naprzykrzona Rózia. AUbLu
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1
POLSKI INSTYTUT !RÓD"OWY 
                      W LUND                                                                               Trelleborg, dnia 12.8.1946 r.
        
          Halina Strzelecka                                                            przyjmuj#cy protokó$ asystent Instytutu                 

Protokó$ przes$uchania %wiadka 43838 

Staje Pani Naprzykrzona Rózia urodzona 30.10.1919 w Wolbromiu (-m) woj. Kielce, zawód 
bieli!niarka wyznanie moj"eszowe, imiona rodziców Abram Frajdl ostatnie miejsce zamiesz-
kania w Polsce Wolbrom obecne miejsce zamieszkania Sosnowiec, Warszawska 10 pouczony 
o wa&no%ci prawdziwych zezna', oraz o odpowiedzialno%ci i skutkach fa$szywych zezna', 
o%wiadcza, co nast(puje: przebywa$em w obozie koncentracyjnym w Neusalz w czasie 
od pa!dz. 1942 do stycz. 1945 jako wi(zie' polityczny pod numerem nie pami#ta i nosi$em 
[skre$lone] {trójk#t koloru} [dopisek] {gwiazd! "ó#t$}  na piersiach i plecach [skre$lone] {z liter!}  
nast(pnie przebywa$em we Flossenburg od marca 1945 do 1945 numeru nie pami#ta, z %at& 
kwadratow& w pasy poziome zielono-szare, na plecach potem w Bergen-Belsen do wyzwolenia

                                                                                                        [podpis] Naprzykrzona Rózia
Na pytanie, czy w zwi#zku z pobytem, wzgl(dnie prac# moj# w obozie koncentracyjnym 
mam jakie% szczególne wiadomo%ci w przedmiocie organizacji obozu koncentracyjnego, 
trybu &ycia i warunków pracy wi()niów, post(powania z wi()niami, pomocy lekarskiej  
i duchowej oraz warunków hygienicznych w obozie, oraz szczególnych wydarze', tudzie& 
wszelkiego rodzaju przejawów &ycia wi()niów w obozie, podaj(, co nast(puje:
Naprzykrzona Rózia Zeznanie obejmuje 9 1/2 stron pisma r#cznego i zawiera: 
Wysiedlenie "ydów ['ydów] z Wolbromia we wrze$niu 1942 i zagazowanie ca%ego transportu  
w Be%"cach [Be#"cu]. – Ucieczka $wiadka. – 9 dni tu%aczki w lesie, w polu. – Dwudniowy odpoczynek  
w domu Polaka. – (wiadek usi%uje dosta) si# do 'arek w ubraniu ch%opi#cym. – Zdemaskowanie $wiad-
ka. – Ucieczka z r&k SS-man’a. – Dwie godziny w chlewie pod gnojem. – Spotkanie $wiadka z siostr& i 
przyjació%k&. – V.d.-le$niczy pod pretekstem niesienia pomocy usi%uje zgwa%ci) $wiadka. – Dwa tygo-
dnie u ciotki w 'arkach. – Zamordowanie przez S.D. przyjació%ki $wiadka, [skre$lone] {p} wracaj&cej  
z przepustk& do Wolbromia. – Wydobycie kosztowno$ci z dawnego mieszkania w Wolbromiu. 
– Praca w magazynie przy likwi-
[s.2] dacji mienia "ydowskiego. – (wiadek ucieka do Rzeszy z obawy przed drugiem wysiedle-
niem. – Straszna droga boso w listopadzie. – 10 dni ukrywania si# u rodziny w Zawierciu. – (wia-
dek zg%asza si# dobrowolnie do Dulag’u w Sosnowcu. – 8 dni pobytu w Dulag’u. – 
Neusalz: Warunki mieszkaniowe. – Lagerführer’ka Pachowa. – Ci#"ka praca w fabryce nici „Gru-
schwitz”. – G%ód. – Przemianowanie Arbeitslagru Neusalz na K.L. – Pomoc ze strony Polek i Fran-

38 AUbLu, Protokó# przes#uchania "wiadka 438; pisownia zachowana jak w orginale
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cuzów. – Dr#czenie wi#!niarek przez aufzjerki. – Kary: odebranie jedzenia i stójka na baczno$). 
– Ewakuacja w styczniu 1945 z Neusalz do Flossenburga: codziennie 30 km pieszo w ci&gu 6 
tygodni. – 'ycie z "ebraniny. – 8 dni we Flossenburgu, w okropnych warunkach. – Transport do 
Bergen-Belsen. – Kawa%ek chleba na 8 dni. –
Bergen-Belsen: Bicie, ca%odzienne apele, wszy, spanie na cemencie, trupy. – (wiadek zapada na 
tyfus i Durchfall. – Wyzwolenie. – Wyjazd do Szwecji. –
[s.3] Zeznania p. Naprzykrzonej Rózi
7 wrze$nia 1942 roku wysiedlono wszystkich "ydów z Wolbromia. Za pomoc& "ydowskich 
policjantów uda%o mi si# uciec z wagonu, równie" mojej siostrze i przyjació%ce. Matka moja  
i dwie m%odsze siostry zosta%y w wagonie i pojecha%y do Be%"yc [Be#"ca],39 gdzie zosta%y za-
gazowane. Wiem to od jednego aryjczyka, któremu zap%aci%y$my za to, "eby jecha% za wago-
nem z wysiedlonymi i obserwowa%, co si# z nimi stanie. Matka moja chcia%a, bym si# ratowa%a, 
pchn#%a mnie z wagonu. Do dzi$ dnia czuj# r#k# matki na plecach. Uciek%y$my do lasu, tam 
by%y$my 9 dni. Noce sp#dza%y$my w polu, w lesie. 'ywi%y$my si# jab%kami z drzew, korpie-
lami; czasem ch%op jaki poda% nam co$ do jedzenia lub pokaza% drog#. Sz%y$my do 'arek40 

w pow. radomskim, tam nie by%o jeszcze wysiedlenia. Po drodze spotyka%y$my ró"nych ludzi: 
takich, co nam pomagali jak tylko mogli, i takich, którzy straszyli nas niemieck& "andarmerj&  
i grozili, "e oddadz& nas w ich r#ce. Ju" bardzo zm#czone [dopisek nad tekstem] {5 km przed 
Szczekocinami} spotka%y$my starego Polaka, kominiarza, garbatego, ojca o$miorga dzieci drob-
nych. Zabra% nas do siebie i trzyma% nas u siebie bezinteresownie dwa i pó% dnia. Mog%y$my si# 
umy), ugotowa% dla nas specjalnie ciep%ej zupy (by%o to po 9 dniach pierwsze ciep%e po"ywie-
nie), da% nam pokoik bez okien, "eby nas nikt nie widzia%, przyniós% $wie"ej s%omy. By%by nas 
przetrzyma% d%u"ej, ale ludzie we wsi zacz#li gada), "e przetrzymuje 'ydów, wi#c powiedzia%: 
„S%uchajcie, moje dzieci, nie moja wina, ale musicie st&d pój$), bo si# boj#.” Da% nam swojego 
15-letniego synka jak przewodnika; ten nas odprowadzi% do samych Szczekocin. W Szczekoci-
nach nie by%o tak %atwo, nikt nas nie chcia% przyj&), ani "ydzi ani katolicy, bo by%o og%oszenie, "e 
za przyj#cie "yda z naszych stron grozi wysiedlenie. Znalaz% si# jeden m%ody ch%opak, "yd, mój 
znajomy, i wpu$ci% nas do stodo%y, pe%nej snopków. Prosi%y$my go o pomoc w dostaniu si# do 
'arek. Obieca% nam to za%atwi). Kaza% nam si# przebra) w ch%opi#ce ubranie i zabra) si# razem  
z robotnikami, jad&cymi codziennie na roboty do 'arek. Kto$ nas widocznie zdradzi%, bo doszed% 
do mnie kontroluj&cy Niemiec SS-man, $ci&gn&% mi 

[s.4] czapk# z g%owy, pozna%, "e jestem kobiet&, $ci&gn&% mnie za ko%nierz z wozu i posta-
wi% mnie na rogu i odgoni% wszystkich ludzi. Zdaleka [Z daleka] widzia%am, "e kole"anka i sio-
stra uciekaj&. D%ugo si# nie namy$la%am i widz&c $mier) przed oczami, bo SS-man kr#ci% si#  
z rewolwerem, uciek%am. On za mn&. By%am ze strachu nieprzytomna. Z%apa% mnie i rzuci% mnie 

39 SS-Sonderkommando Belzec – Obóz zag#ady w Be#$cu.

40 W *arkach od lutego 1941 r. w centrum miasta przy Starym Rynku istnia#o getto otwartego typu, którego akcj% likwidacyjn' Niemcy prze-
prowadzili miesi'c po getcie wolbromskim, 6 pa(dziernika 1942 r., *ydów zg#adzono w Treblince.
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o bruk. Wsta%am, on trzyma% mnie z ty%u i rzuca% mnie, wyzywa% ze z%o$ci&. Zrobi% si# pop%och, 
ujrza%am kobiet# stoj&c& w drzwiach, przygl&daj&c& si# wszystkiemu. Przelecia%am do niej, 
ona za mn&, wepchn#%a mnie do chlewa, [nieczytelne skre$lenie] rozsypa%a $mie)mi [$mieci]  
i {przykry#a} [dopisek Z.L.]  gnojem ko%o konia. Tam le"a%am dwie godziny, s%ysz&c wci&" krzyki  
i poszukiwanie mnie. W l#ku czeka%am na $mier). Min#%y dwie godziny, kobieta otworzy%a drzwi 
i wrzuci%a mi sukni#, "ebym si# pr#ciutko przebra%a. Ja zdj#%am spodnie i z%oty zegarek i da%am 
jej, "eby si# jej odwdzi#czy) za uratowanie "ycia. Prosi%am j&, by mnie wyprowadzi%a na drog# do 
'arek. Id&c [dopisek nad tekstem] {po drodze} z my$l&, "e nie spotkam ani siostry ani przyjació%ki, 
sz%am kilka godzin. Naraz zdaleka ujrza%am je obie. Rzuci%y$my si# sobie na szyje, opowiada%y 
mi, "e by%y pewne, "e ju" nie "yj#. Sz%y$my szos& prost&, zrezygnowane, na wszystko przygo-
towane. Przyby%y$my 3 kilometry przed 'arkami, spotka% nas Polak, pi#kny, barczysty m#"czy-
zna, oko%o lat 30, w wysokich cholewach, umundurowany jako le$niczy z rewolwerem u boku 
[dopisek nad tekstem] {pozna# nas} i chcia% nas zabra) na policj#. Zacz#%am go prosi), "eby nas 
przepu$ci%, je$li Pan Bóg nas dot&d przepu$ci%, "e mu dam tyle pieni#dzy, ile chce. Zgodzi% si#.  
W pierwszej chwili powiedzia%, "e chce 500 z%otych. Zaprowadzi% nas do lasu, twierdzi%, "e si# boi, 
"eby go nikt nie widzia%, wi#c poszed% z nami w g%&b do lasu. Na pewno [Na pewno] by% to Volks-
deutscher.41 W lesie zdj&% pas, po%o"y% torb# i rower na trawie, da% nam kawa%ek chleba i ksi&"k# 
do ogl&dania. Ja by%am bardzo zm#czona, wi#c zasn#%am; obudzi%a mnie przyjació%ka, zada%a mi 
pytanie: „co b#dzie, bo robi si# ciemno i wieczór.” Wsta%am podesz%am do niego, powiedzia%am, 
"e pójdziemy ju" same na szos#. 
[s.5] Twierdzi%, "e to niebezpieczne, "e lepiej, je$li on nas pojedy*czo wyprowadzi wprost do 
miasta. Siostra i przyjació%ka prosi%y, bym posz%a pierwsza. Zabra%am si# z nim. Szed% tylko z ro-
werem, pas i torb# i rewolwer zostawi%. Przeczuwa%am co$ z%ego, ale nie by%o rady, by%am w jego 
r#kach. Sz%am z nim [dopisek nad tekstem] {spory} kawa%ek drogi, nagle zatrzyma% si#, obejrza% 
i powiedzia%, "e mamy jeszcze czas. Zacz#%am go prosi), "e pójd# sama. Spojrza% na mnie; jego 
oczy by%y straszne. Rzuci% rower na ziemi# i przysiad% ko%o mnie. Czu%am, "e niebezpiecze*stwo 
si# zbli"a i to, czego najwi#cej si# ba%am. Oznajmi% mi oficjalnie, "e musi ze mn& "y). Spojrza-
%am na niego b%agaj&cymi oczami i zacz#%am go prosi) na wszystko, "eby mnie zostawi%. Po-
wiedzia%, "e nic nie potrzebuje i nic nie chce. Zacz&% si# szarpa) ze mn& i dusi) mnie za szyj#. 
Jako$ uda%o mi si# powiedzie) mu, "e mimo najlepszych ch#ci nie mog# i "e mu to udowodni#.  
W mi#dzyczasie szarpa% si# ze mn&, przy tym szamotaniu si# otar%am sobie [dopisek nad 
tekstem] {o rower} do krwi [dopisek] {nog!}, (a raczej zrobi%am sobie ran#) powy"ej ko-
lana; [skre$lone]{Wido} do dzi$ dnia mam $lady na nodze lewej, od strony wewn#trznej. 
Widzia%am, "e niema innej rady, wsta%am i pokaza%am, mu "e mam menstruacj#. Odwró-
ci% g%ow# i wsta% ze z%o$ci&, i powiedzia%: „Nie szkodzi, jeszcze tamte s&.” Wyprowadzi% mnie 
na brzeg i pojecha% z powrotem. Wiedzia%am, "e jestem niedaleko 'arek, zacz#%am biec  

41 Osoba pochodzenia niemieckiego zamieszkuj'ca obszary dawnego osadnictwa niemieckiego w Polsce; https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Volks-
deutsche - Wej"cie : 15 wrze"nia 2021 r.
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i tak dobieg%am do mieszkania ciotki. Zaraz opowiedzia%am, co prze"y%am i "e musi by) ratunek 
dla siostry i przyjació%ki. Wys%ano policj# w nocy, w poszukiwaniu, ale wszystko by%o nadarem-
ne, noc by%a ciemna. Ca%& noc trwa%y poszukiwania, prowadzone przez milicj# polsk& i "ydow-
sk&. Przyjació%ka i siostra wiedzia%y przez d%u"szy czas, "e jego niema, zostawi%y wszystko i w 
nieznan& drog# si# obie uda%y. Znalaz%y dó% wykopany, postanowi%y tam przenocowa). Milicja 
rano wróci%a, oznajmiaj&c, "e nikogo niema. Ja ca%& noc czeka%am na ich powrót. [skre$lenie] {wi}  
W po%udnie przysz%y siostra z przyjació%k&, powiedzia%y, "e przeczuwa%y co$ z%ego i nie czekaj&c 
na powrót le$niczego same ruszy%y w drog#. Rozp%aka%y$my 
[s.6] si# wszystkie. U ciotki by%y$my dwa tygodnie. Nast#pnie dowiedzia%y$my si#, "e jeszcze 
jedna przyjació%ka z Wolbromia z ojcem s& w pobli"u. Uda%y$my si# do niej, gdy" brat jej by% 
sekretarzem milicji "ydowskiej. On przyjecha% i oznajmi%, "e jest ju" po wysiedleniu, i "e ci co 
si# uratowali, mog& wróci) do Wolbromia, "e nam nic nie grozi, bo Niemcy potrzebuj& r&k do 
pracy. Kole"anka z ojcem mieli jeszcze du"o pieni#dzy; ojciec jej pojecha% pierwszy i obieca%, 
"e jak tylko przyjedzie na miejsce, to wy$le po córk# konie z wozem i przepustk# dla niej. [skre-
$lenie] {Po"egn} I tak si# sta%o. Po"egna%y$my si# z ni&, da%a nam wszystkie rzeczy i obieca%a, 
"e jak szcz#$liwie dojedzie, przy$le po nas ten sam wóz i przepustk#, która by%a wa"na na 10 
dni, i "e przyjedziemy do niej, do domu. Czu%y$my si# w 'arkach nieszcz#$liwe, bez pieni#dzy, 
bez $rodków do "ycia, chcia%y$my wraca). Czeka%y$my dwa dni na wiadomo$) od przyjació%-
ki. Siostra z przyjació%k& zniecierpliwione wyruszy%y w drog# z wynaj#tym przewodnikiem. Li-
czy%y, "e przez noc przejd& tych 70 kilometrów do Wolbromia. W mi#dzyczasie ja sama otrzy-
ma%am telegram, "e ta przyjació%ka umar%a w Pilicy (14 km przed Wolbromiem). Odrazu wie-
dzieli$my, "e Sala nie umar%a $mierci& naturaln&, "e j& zastrzelono. Opowiada% to ma%y ch%opak, 
Polak, który by% z ni& razem na wozie, "e podszed% do wozu Sonderowiec (=Sonderdienst),42 

 zabra% jej przepustk#, kaza% i$) za sob& i po 5 krokach zastrzeli% j&. Brat jej wyjecha% jej naprzeciw 
na rowerze i zobaczy% siostr# le"&c& na drodze w ka%u"y krwi. Na miejscu sam j& pochowa%. Na 
drugi dzie* po wyj$ciu siostry i przyjació%ki otrzyma%am telegram od nich takiej tre$ci: „Przyje-
cha%y$my szcz#$liwie, polne przeznaczenie.” Zrozumia%am, "e mam i$) poln& drog&, tak, jak one. 
Zabra%am si# z tym samym przewodnikiem w drog#, ruszy%am o 6-ej wieczór, – nad ranem by%am  
w Wolbromiu. Odszuka%am siostr# i przyjació%k#. Ju" by%y urz&dzone przez gmin# w dzielnicy "y-
dowskiej; mia%y pokoik. Odrazu [Od razu] nam oznajmiono, "e musimy i$) do pracy, do likwidacji. 
By%o bardzo ma%o "ydów. W pierwszym dniu posz%am na dawne nasze mieszkanie. Zajrza%am 
[podpis] Naprzykrzona Rózia 
[s.7] d.c. zezna* p. Naprzykrzonej Rózi
przez okno, wszystko by%o tak, jak przed sze$ciu tygodniami, tylko mieszkanie zapiecz#towane. 
Przyszed% syn gospodarza, zdziwiony, sk&d ja si# tu bior#; pyta%, czy potrzebuj# czego. Powiedzia-
%am, "e chcia%abym wej$) do mieszkania. Obieca%am, "e, o ile znajd# to, czego szuka%am, wyna-

42 Niemiecka policja pomocnicza powo#ana przez Hansa Franka, dzia#aj'ca na terenie Generalnego Gubernatorstwa w latach 1940–1944, https://
pl.wikipedia.org/wiki/Sonderdienst - Wej"cie: 15 wrze"nia 2021 r.
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grodz# go hojnie. Zabra% si# do roboty, wyj&% szyb# z okna na podwórze (by% to parter), wesz%am 
sama do mieszkania. On sta% na podwórzu. Uczucia jakiego zazna%am, wchodz&c do mieszkania 
po 6 tygodniach, nie jestem w stanie odda). Sprz#ty sta%y, prosi%y si#: „dotknij mnie.” Zabra%am 
si# do szukania w nieprzytomno$ci i uda%o mi si# wyj&) du"o warto$ciowych rzeczy. Wyrzuci%am 
wszystko przez okno; syn gospodarza sta% pod nim, wszystko odebra%. Z wielk& trwog& w sercu 
wydosta%am si# na zewn&trz. Syn gospodarza wprawi% z powrotem szyb#  i poszli$my do niego, 
do mieszkania. Podzieli$my si# tem co znalaz%am. By% to Polak, Romek Zgadzaj Wróci%am do sio-
stry i przyjació%ki, zadowolona, "e b#d# mia%a za co "y). Wiedzia%am doskonale, co mnie nadal 
czeka. Zacz#%y$my pracowa) w magazynie, przy likwidacji. Z ca%ego miasta zwo"ono do maga-
zynu maj&tki "ydowskie. Zapisywa%o si# to i taksowa%o warto$). Ja mierzy%am nowe sztuki ma-
teria%ów i zapisywa%am, ile maj& metrów. Siostra pracowa%a w magazynie przy meblach i naczy-
niach, a przyjació%ka przy przechodzonej garderobie. Pracowa%y$my tam blisko dwa miesi&ce, 
wrzesie*, pa!dziernik. W pocz&tkach listopada zacz#to mówi), "e Wolbrom ma by) „Judenfrei”,43 

"e b#dzie drugie wysiedlenie. Prosi%am siostr#, "eby wyjecha%a do Rzeszy, gdzie mia%y$my dal-
sz& rodzin#. Zrobi%a tak. Zapakowa%y$my najpotrzebniejsze rzeczy, podzieli%y$my wszystko na 
trzy cz#$ci i ka"da zabra%a swoj& cz#$). Siostrze ucieczka si# nie uda%a, z%apano j& na granicy. 
Odt&d nic o niej nie wiedzia%am, czeka%am nadaremnie na wiadomo$). Od szwagra i mego 
ch%opca mia%am wiadomo$), "e zostali w grupie 300 m#"czyzn wys%ani do lagru, do Stalowej 
Woli.44  W czasie dwumiesi#cznego pobytu mego w Wolbromiu pomaga%am im, ile tylko mog%am  
i paczkami i pieni#dzmi. Chcia%am wydoby) ich z tego okropnego lagru przez 
[s.8] znajomego Polaka. Wstrzyma%a mnie od tego zamiaru obawa drugiego wysiedlenia. We 
czwartek przyszed% do mnie znajomy, który pracowa% w gminie "ydowskiej, i oznajmi% w sekre-
cie, "e w sobot# ma by) drugie wysiedlenie. Zapakowa%y$my, co najl"ejsze, ja z przyjació%k&; uda-
%y$my si# na wie$, gdzie z przewodnikiem mia%y$my wyruszy) do rzeszy. W wiosce za Wolbro-
miem, Bydlin, panowa% wielki pop%och, bo wszystko ucieka%o. Zgubi%y$my si# ze sob&. I ja sama 
z przewodnikiem, któremu zap%aci%am 1000 z%otych za przeprowadzenie mnie do Zawiercia,45 

[skre$lenie] {p} które by%o pierwszym miastem w Rzeszy, ruszy%am w drog# na noc. Droga by%a 
trudna, musia%am i$) boso, "eby nie by%o s%ycha) kroków, by%o zimno, lód (by% to listopad) i nogi 
rani%y si# o r"ysko. By%o to straszne, ta droga. Nad ranem byli$my 5 km za Zawierciem. Przewod-
nik pokaza% mi prost& drog# i powiedzia%, "ebym sz%a sama, "e si# boi. By%am strasznie zm#czona, 
po%o"y%am si# w lesie z teczk& pod g%ow&, postanowi%am zasn&) bez wzgl#du na to, co si# ze mn& 
stanie. Zasn#%am snem kamiennym, obudzi%am si# w po%udnie, s%o*ce $wieci%o, ogl&da%am si#, 

43 „Wolny od *ydów”, termin u$ywany przez niemieckich nazistów do okre"lenia danego terenu lub miasta, w którym nie zamieszkuj' *ydzi.

44 Arbeits - Lager „Prinz Eugen” – niemiecki obóz pracy przymusowej dla *ydów w Rozwadowie k. Stalowej Woli funkcjonuj'cy  w okresie sier-
pie! 1942 -1944 r. *ydzi pracowali w stalowowolskich Zak#adach Po#udniowych. We wrze"nia 1942 r. dowieziono do $ydowskich wi%(niów 
z Le$ajska, Sieniawy i Wieliczki blisko 500-osobow' grup% *ydów z likwidowanego getta w Wolbromiu; Garbacz D., Obóz w Rozwadowie, 
https://sztafeta.pl/2020/11/19/zydzi-w-stalowej-woli/ - Wej"cie : 15 wrze"nia 2021 r.

45 W Zawierciu od maja 1941 r. do sierpnia 1943 r. istnia#o getto nazwane przez Niemców - Jüdisches Arbeitslager Wohnviertel (Dzielnica Miesz-
kalna *ydowskiego Obozu Pracy), *ydów z Warthenau (niemiecka nazwa miasta) zg#adzono w Auschwitz-Birkenau, https://pl.m.wikipedia.
org/wiki/Getto_w_Zawierciu - Wej"cie : 19 wrze"nia 2021 r.
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nie wiedz&c, gdzie i$) i gdzie si# znajduj#. Po kilku minutach zda%am sobie spraw#, gdzie jestem 
i co mam zrobi) dalej. Wiedzia%am, "e w ka"dej chwili mog# wpa$) do ich r&k, czu%am wewn#trz-
ny pop#d "ycia, i to, "e wytrwam. Ogl&daj&c si# na wszystkie strony zauwa"y%am w&sk& $cie"k#. 
Wiedzia%am, "e $cie"ka musi wyprowadzi) gdzie$, na drog#. Zasz%am na g%ówn& ulic#, jako aryjka, 
bez opasek bez %at. Sz%am z biciem serca a" dotar%am do drzwi moich dalszych krewnych w Za-
wierciu. Serdecznie mnie przywitali, ciekawi byli, w jaki sposób si# wydosta%am. Twierdzili, "e je-
stem bardzo odwa"na, "e si# podj#%am tego wszystkiego. Po kilku dniach [skre$lone] {d} ukaza%y 
si# obwieszczenie [obwieszczenia], "e poszukuje si# wszystkich ludzi z protektoratu. Zacz#%am si# 
ukrywa) ca%ymi dniami w piwnicach, na strychach; przynosi% mi kuzyn jedzenie. Ci#"ko mi by%o z 
t& $wiadomo$ci&, "e jestem ci#"arem dla ca%ej rodziny. Po 10 dniach tej strasznej m#ki postanowi-
%am bez wiedzy krewnych odda) si# do r&k Niemców. S%ysza%am, "e w Sosnowcu istnieje Dulag,46 

pojecha%am, udaj&c aryjk#, 
[s.9] mimo "e wygl&d mój jest bardzo semicki, i dotar%am szcz#$liwie do Sosnowca. Uda%am si# 
do gminy "ydowskiej i prosi%am, "e chc# i$) na prac#. Opowiada%am, "e jestem uciekinierk& z 
protektoratu, "e nie mam "adnych papierów. Powiedzieli, "e przyjm& mnie i wy$l& do lagru. 
Tak si# sta%o. Otworzyli mi drzwi zakratowane. Jeden gestapowiec wszed% ze mn& i przedstawi% 
mnie, "e freiwillig zg%osi%am si# do pracy. Odbieraj&cy mnie gestapowiec wskaza% mi izb# na 
trzecim pi#trze i powiedzia%, "e tam b#d# si# dobrze czu%a. Wesz%am do pokoju, ujrza%am pry-
cze i pe%no dziewcz&t zap%akanych. Zapozna%am si# z nimi i o$wiadczy%am, "e jestem szcz#$li-
wa, "e si# tu znajduj#. Zdziwione zacz#%y si# pyta), sk&d jestem i dlaczego tak mówi#. Prosi%am 
je, by mi da%y spokój w tej chwili, "e pragn# si# umy) i po%o"y) si# spa) na tych wymarzonych 
pryczach. Dziewcz#ta mnie polubi%y, z"y%am si# z nimi, dawa%y mi ubranie na zmian#, powie-
dzia%y, "e b#d& dzieli%y si# ze mn& wszystkim i pomaga%y mnie. Odczu%am wtedy bardziej swo-
j& samotno$), gdy widzia%am, jak innych si# odwiedza codziennie, przynosi im paczki, otacza 
opiek&. By%am tam 8 dni. Przyszed% Ludwig, komendant lagru, i wybra% nas wszystkie na prac# 
do Neusalz bei Breslau.  47Cieszy%am si# bardzo, "e jeste$my razem; inne dziewcz#ta bardzo si# 
tym wyjazdem martwi%y. Po ca%odziennej podró"y wieczorem przyby%y$my do baraków. By%o 
[By#y] to nowe, porz&dne baraki, z nowymi piecami, w których si# pali%o. Kolacj# mia%y$my przy-
gotowan& na stole. Ka"da wybra%a sobie %ó"ko. W moim pokoju by%o 17 dziewcz&t, z którymi 
bardzo by%am z"yta. Nazajutrz wo%ano nas na apel. Lagerführerka [dopisek nad tekstem] {nazwi-
skiem Pachowa}48 si# nam przedstawi%a i powiedzia%a, "e niezawsze [nie zawsze] tu b#dziemy, "e 
narazie [na razie] musimy tu pracowa), ale przyjdzie chwila, "e wyjdziemy i spotkamy si# jesz-
cze z naszymi bliskimi. Cieszy%y$my si# tymi s%owami. Podzielono nas na dwie grupy - szychty 

46 Durchgangslager  - obóz przej"ciowyutworzy w Sosnowcu, w budynku gimnazjum $ydowskiego przy ul. Sk#adowej 5, w którym wi%ziono 
*ydów z ró$nych miast )l'ska i Zag#%bia przed wys#aniem ich do obozów pracy, https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/s/451-sosnowiec/116-
miejsca-martyrologii/50974-dulag-i-zwilag-ul-skladowa-5 - Wej"cie : 15 wrze"nia 2021 r.

47 Zwangsarbeiterslager für Juden Neusalz (obóz pracy przymusowej dla *ydów w Nowej Soli), podlega# tzw. Organizacji Schmelta, funkcjono-
wa# przy fabryce nici Gruschwitz, a od ko!ca 1943 r. filia obozu Kl Gross-Rosen.

48 Pache (SS-Lagefürer) – od 1943 r. komendantka obozu.
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i pos%ano do pracy, do fabryki nici „Gruschwitz”.49 Wchodz&c do fabryki zosta%am wybrana do 
Abteilung Feinspinnerei.50 Postawiono mnie do maszyny, przy której pracowa%a jedna Niemka.  
W pierwszym dniu huk maszyn tak mnie og%uszy%, "e przysz%am do
[s.10] lagru i p%aka%am, "e tego nie wytrzymam. Przyzwyczai%am si# do tej pracy i ta Niemka 
zacz#%a mnie uczy), jak mam obchodzi) si# z t& maszyn&. Maszyna mia%a jedena$cie metrów d%u-
go$ci, dwie$cie czterdzie$ci szpulek. Na szpulki nawija%y si# nici. Szpulki obraca%y si# zapomoc& 
[za pomoc$] Flügel’ów.51 Nici zrywa%y si# cz#sto, bo by%y moczone w gor&cej wodzie i w biegu 
[dopisek nad tekstem] {maszyny} trzeba by%o je „einspinowa)”, czyli wsun&) d%o* mi#dzy szpulki 
i Flügle i oprze) j& na jakim$ jednym Flügelu. Przy [nieczytelne skre$lenie] 240 szpulkach stale 
si# gdzie$ ni) zrywa%a tak, "e ca%y dzie* musia%am goni) wzd%u" tych jedenastu metrów maszyny, 
"eby wszystkie szpulki stale by%y nawini#te. Mia%am bardzo ci#"ko. Kiedy$ szpulki by%y wszystkie 
nape%nione, kolonne „Abnehm”52 nie zd&"y%a ich zdj&), zerwa%y mi si# nitki jedna za drug&, wi#c 
boj&c si#, "e maszyna si# zepsuje, zatrzyma%am motor. Zobaczy% to majster i spoliczkowa% mnie 
tak, "e dosta%am menstruacji. Tak mi przesz%o dwa lata. G%ód by% straszny, na ca%y dzie* talerz 
zupy i 6 cieniutkich sznytek chleba. Nast#pnie przysz%o SS-Frauen do lagru i obj#%y nas. Od tej 
chwili Neusalz przesta% by) Arbeitslagrem,53 a sta% si# kacetem.54 Aufzjerki55 by%y to Niemki, któ-
re poprzednio jako robotnice cywilne pracowa%y z nami przy maszynach w Gruschwitz. Potem 
zosta%y wys%ane na czterotygodniowe przeszkolenie do Auschwitz i wróci%y w mundurach SS  
i z batami jako nasze aufzjerki. – Obok naszego lagru by% t.zw. Zwangsarbeitslager,56 w którym 
byli Francuzi, i Polki, ale osobno, nie razem. I Polki i Francuzi pomagali nam bardzo du"o, przerzu-
caj&c paczki przez p%ot. Ja sama te" od jednej Polki z Poznania takie paczki dostawa%am. Aufzjerki 
zacz#%y nas strasznie m#czy). Po pracy i przed prac& musia%y$my sta) d%ugie godziny na apelach 
„Stillgestanden”57 (przedtem apeli nie by%o). Jedna zaj#%a si# Bettenbauen czyli dopilnowaniem, 
by %ó"ka by%y $cielone w przepisow& kostk#. By%o to wielk& tragedi& dla nas, gdy" przed prac& 
ka"da musia%a sta) nad swoim %ó"kiem i m#czy) si#, a i tak nigdy nie by%o dobrze. Bardzo cz#sto 
przysz%o si# na obiad z pracy i na %ó"ku wisia%a karteczka, "eby przyj$) do niej; zawiadamia%o 
[zawiadamia#a], "e [podpis] Naprzykrzona Rózia

49 Gruschwitz Textilwerke AG – zak#ady tekstylne za#o$one w 1816 roku przez mistrza tkactwa Johann David Gruschwitz w "l'skim mie"cie 
Neusalz (Nowa Sól)

50 Dzia# prz%dzalni.

51 -opatka, skrzyd#o.

52 Odbieraj'ca szpulki z kolumny, szeregu.

53 Obóz pracy

54 Obóz koncentracyjny

55 Spolszczone Aufseherin – nadzorczynie, strz$niczki

56 Obóz pracy przymusowej

57 Stanie na baczno"&
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[s.11] d.c. zezna* p. Naprzykrzonej Rózi 
%ó"ko by%o nie w porz&dku i "e za kar# nie dostanie si# obiadu, a po pracy dwie lub trzy godziny 
„Stillgestanden”. Niedziele [skre$lenie] {przest} sta%y$my nieraz ca%y dzie* bez jedzenia. I tak "ycie 
sz%o a" do 1 stycznia 1945 roku. Tego dnia wyprowadzono nas z lagru w nieznane. Pozwolono 
nam zabra) tylko chlebaki z chlebem i koc. Ja chleb zjad%am zaraz w Neusalz, bo by%am g%odna. 
Zosta%y$my podzielone na trzy grupy [dopisek nad tekstem] {po 300 (trzysta)}, ka"da grupa dosta-
%a dwóch wachmeistrów. Chodzi%y$my z wioski do wioski, z miasta do miasta, codziennie 30 km. 
Ja z powodu tego "e nie mia%am nic do jedzenia, od%&czy%am si# zaraz w pierwszej wsi od grupy, 
spru%am wszystkie oznaki häftlingowskie58 i wesz%am do pierwszego napotkanego domu, pro-
sz&c jako Niemka-Flüchtling59 o chleb. Dosta%am wtedy ca%y bochenek chleba i dzbanek kapusty. 
Do%&czy%am si# z tym do swojej grupy. Dzi#ki temu, "e chodzi%y$my wszystkie tak na dziady, zo-
sta%y$my wszystkie przy "yciu. Mia%y$my dobrych wachmeistrów,60 nie przeszkadzali nam w tym, 
wiedzieli, "e i tak nie uciekniemy, bo nie mamy gdzie. Tak sz%y$my sze$) tygodni, nocuj&c w sto-
do%ach. Przysz%y$my do kacetu Flossenburg,61 gdzie nas rozebrano (dot&d chodzi%y$my porz&d-
nie ubrane, w swoich w%asnych ubraniach, które dostawa%y$my z domu w paczkach) i zabrano 
wszystko. Dosta%y$my bardzo ma%e pomieszczenie, tak, "e nie mog%y$my nawet g%owy po%o"y). 
Noce by%y okropne, gdy" jedna po drugiej chodzi%a. By%y$my tam 8 dni. Nie liczy%y$my na wyj-
$cie, czeka%y$my tylko na zag%ad#. Pewnego dnia oznajmiono nam, "e wyje"d"amy. Wpakowano 
nas do wagonów po 60 (sze$)dziesi&t), 80 (o$mdziesi&t [osiemdziesi$t]), zamkni#to w wagonach. 
Ciasno i duszno. Raz przez o$m [osiem] dni dosta%y$my kawa%ek chleba, pozatem [poza tym] nic 
wi#cej. W ci&gu drogi umar%o 150 z transportu licz&cego 900. Przyby%y$my do Bergen-Belsen.62 
Czeka%y$my, "eby nas wyk&pano i dano jakie$ %ó"ko czy jak&$ prycz#. Zamiast tego dosta%y$my 
bicie i ca%odzienne apele bez jedzenia. Raz dziennie troch# zupy. Tak by%o trzy tygodnie. Spa%y-
$my na cemencie, strasznie zawszonym. Setki umiera%o, spa%o si# przy trupach. Nosi%o si# trupy  
w kocach,
[s.12] ca%e stosy trupów le"a%y przed blokami. Cz%owiek by% na to wszystko ju" oboj#tny. Zacho-
rowa%am na tyfus brzuszny i Durchfall.63 Le"a%am bez opieki a" Anglicy wkroczyli. Wra"enie, jakie 
wywar%a na mnie wie$), "e jeste$my wyzwolone, by%o bardzo, bardzo silne, pomimo, "e by%am 
tak chora, "e nie mog%am g%owy podnie$). +zy szcz#$cia sp%ywa%y po policzkach. Po kilku dniach 
zabrano mnie do szpitala. Rozchorowa%am si# ci#"ko, i w takim stanie przywie!li mnie do Szwecji 
11.7.1945. Tutaj dzi#ki opiece dobrych ludzi wróci%am do zdrowia i do normalnego "ycia. Le"&c 

58 Wi%zie!

59 Uchod(ca niemiecki

60 Stra$nik obozowy

61 KZ Flossenbürg – niemiecki obóz koncentracyjny za#o$ony w maju 1938 r. w okolicach miasta Weiden, Górny Palatynat w Bawarii, funkcjo-
nuj'cy do kwietnia 1945 r.

62 KZ Bergen-Belsen - niemiecki obóz koncentracyjny istniej'cy w latach 1940-1945 w pobli$u miasta Bergen, Dolna Saksonia 

63 Biegunka

$ydzi z Wolbromia w bia%ych autobusach hr. Folke Bernadotte. 
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w szpitalu w Szwecji otrzyma%am wiadomo$) z Polski, "e siostra, szwagier i mój narzeczony "yj&. 
Wobec tego wracam do Polski, by z%&czy) si# z rodzin&. A Szwecji nigdy nie zapomn# tego, "e 
uratowa%a mi "ycie.
W uzupe%nieniu dodaj# jeszcze, "e kobieta, która w Szczekocinach uratowa%a mi "ycie, by%a Polk&.

Halina Strzelecka                                                                                       [podpis] Naprzykrzona Rózia
asystent Instytutu                                                                                                         $wiadek                                                                        
                                                                                                                          

Uwagi asystenta Instytutu:
(wiadek, m%oda dziewczyna-"ydówka, której przez ucieczk# uda%o si# unikn&) niechybnej 
$mierci, jaka spotka%a jej rodzin#. Mimo ci#"kich przej$) patrzy jasno, pogodnie na "ycie i lu-
dzi. W zeznaniu w kilku miejscach podkre$la pomoc, jakiej mimo wybitnie semickiego wygl&du 
doznawa%a od Polaków czy Polek. – Obiecuje sobie zaraz po przybyciu do kraju odwiedzi) tych 
dobroczy*ców swoich i podzi#kowa) im osobi$cie za wszystko. – Zeznania pisane pod dyktan-
dem zeznaj&cej, [nieczytelne skre$lenie] która opowiada samorzutnie, nie czekaj&c na pytanie; 
opowiadane fragmenty prze"ywa bardzo silnie.

                                                                                                                                                     Halina Strzelecka

Kaner Henryk 
(Heniek, Hersz,64 

 Heinrich, Henry, 
Hashek), ucze!, 
syn Lejbusia i Rifki 
z domu Kochan, ur. 
24 kwietnia 1930 r.  
w Wolbromiu – 
protokó# sk#ada 
si% z 8 stron za-
pisanych pismem 
r%cznym, pierwsza 
i druga strona to 

standardowy formu-
larz (Bloms Boktryckeri, Lund 1946), nast%pne 

64 Kaner Hersz, 24/4/28, Wolbrom, [w:] About Jews liberated from 
German concentration camps arrived in Sweden in 1945 : List 
No. 1 / World Jewish Congress, Henry Luttrup & Co., Malmö 
1946, s.90 

natomiast zapisane s' na papierze w linie. 
Kaner Henryk po wyje(dzie ze Szwecji trafi# 

do ameryka!skiej strefy w Niemczech i przeby-
wa# w obozie dla osób przemieszczonych (DP)  
w Bensheim.65 W jego pierwszej karcie DP-2  
o nr. G21029365 za#o$onej 4 lipca 1945 r. podaje, 
$e z zawodu jest "lusarzem i urodzi# si% w 1930 r.  
Jako porz'dane miejsce emigracji podaje Brazy-
li%. 14 lipca 1945 r. za#o$ono drug' kart% DP-2  
o tym samym numerze, w której zmieniono rok 
urodzenia na 1928 i dodano równie$ adnotacj%, 
$e w Tel Avivie mieszka jego ciotka, Czapnik 
Hawa z domu Kochan, oraz $e Henryk Kaner 
przebywa# w niemieckich obozach KL Auschwitz 
i KL Sachsenhausen. Natomiast jako porz'dane 
miejsce przeznaczenia podaje Palestyn%. 

W archiwum Arolsen znajduje si% równie$ ko-

65 Sza’rit Ha-Pl’atah (Policzone Resztki), Centralny Komitet *ydów 
w Bawarii, Monachium 1946, s. 153

Il. 6. Kaner Henryk

Zdzis!aw Lorek
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perta z kartoteki ITS - CM nr K-2596A,66 gdzie 

66 CM-”Care and Maintenance” (Opieka i utrzymanie); AA, sygn. 
122689959 - https://collections.arolsen-archives.org/en/archive
/122689958/?p=1&s=Kaner%20Henryk&doc_id=122689959  
- Wej"cie : 13 lipca 2021 r.

Henryka zapisano 
jako Heinrich. Nie-
stety w kopercie tej 
nie zachowa#y si% 
$adne dokumenty. 

W dalszych doku-
mentach emigracyj-
nych ponownie zmie-
nia rok urodzenia na 
1930 a imi% podaje 
jako Heinrich, nato-
miast zawód - mon-
ter samochodowy. 
Emigracj% do Stanów 
Zjednoczonych roz-

poczyna w monachijskim centrum przesiedle! IRO 
nr 7 wyjazdem kolej' 27 stycznia 1952 r. z dworca 
g#ównego w Monachium przez Brem%, Pary$ do Le 
Hawr w Normandii, sk'd 2 lutego 1952 r. wyp#ywa 

Il. 7. Karta DP-2 Hersza Kanera. AA - Powojenna kartoteka rejestru osób wysiedlonych.

Il. 8. S.S. „Liberté” w Nowym Jorku. https://www.cruiselinehistory.com/the-french-line-ss-liberte-1950s/

$ydzi z Wolbromia w bia%ych autobusach hr. Folke Bernadotte. 
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francuskim liniowcem pasa$erskim S.S. „Liberté” 
do Nowego Jorku, do którego przybywa 10 lutego 
1952 r. 

W Stanach Zjednoczonych o$eni# si% z Debor' 
(Denise) Ho+man, która urodzi#a mu troje dzieci, 
dwóch synów i córk% Vivian Helen%. 26 kwietnia 
1977 r. jeden z jego synów z#o$y# w Yad Vashem 
o"wiadczenie o okoliczno"ciach "mierci cz#onków 
jego rodziny Kanerów w Wolbromiu.67

W 1999 r. z $on' Denise „powrócili do ojczyzny 
swoich ojców” - Alija68 do Izraela, gdzie zamieszkali 
w mie"cie Givatayim na równinie Szaron nad Mo-
rzem )ródziemnym. Henry Hashek Kanner zmar# 
11 wrze"nia 2012, w wieku 82 lat na zapalenie p#uc 
w Tel Avivie, gdzie zosta# pochowany. 

Zebrane dokumenty opisuj' równie$ wojenn' 
histori% jego rodziny.
We wrze"niu 1942 r. w czasie likwidacji wol-
bromskiego getta ojciec Henryka Kanera, Leibel 
i 16-letni brat Henryka Laizer zostali wys#ani do 
obozu pracy w Rzeszowie. Pewnego dnia Le-
ibel wyszed# z baraku chc'c skorzysta& z toalety  
i zosta# zastrzelony na oczach syna. Laizer zd'$y# 
napisa& list do matki i pozosta#ego rodze!stwa,  
w którym ich o tym poinformowa#, ale potem s#uch 
o nim zagin'#.

Matka Rivka z pozosta#ymi dzie&mi - Yankelem, 
Hindel' i Henrykiem - ukrywali si% u polskich ro-
dzin w okolicach Krakowa, min. w Kochanowie. We 
wrze"niu 1942 r. przekroczyli granic% GG i schroni-
li si% u rodzny w Sosnowieckim gettcie. Wówczas 
12-letni Henryk, najm#odszy z rodze!stwa podj'# 
si% zadania przynoszenia $ywno"ci dla rodziny spoza 

67 CM-”Care and Maintenance” (Opieka i utrzymanie); AA, sygn. 
122689959 - https://collections.arolsen-archives.org/en/archive
/122689958/?p=1&s=Kaner%20Henryk&doc_id=122689959  
- Wej"cie : 13 lipca 2021 r.

68 Prawo powrotu do Izraela ka$dego *yda uchwalone w 1950 r.

terenu getta. Po kilku tygodniach pobytu w gettcie, 
pewnej soboty, Henryk podczas ulicznej #apanki 
zosta# aresztowany przez $ydowskiego policjanta  
i zamkni%ty w sosnowieckim obozie pracy „Zwi-
lag”. Nast%pnie zosta# skierowany do warsztatu 
pracy produkuj'cego dla potrzeb wojny tzw. szopu 
Niemca Rudolfa Brauna przy ul. Modrzejowskiej 
16. Pracowa# przy produkcji butów wojskowych.  
W sierpniu 1943 r. Henryk zosta# przydzielo-
ny do grupy roboczej, której zadaniem mia#o by& 
uprz'tni%cie getta Schrodel (Sosnowiec-)ródula), 
gdzie do 13 stycznia 1944 r. musia# oczyszcza& 
domy *ydów, którzy zostali wys#ani do obozu za-
g#ady. Wtedy to ostatnim transportem wys#anym  
z Sosnowca, w grupie 600 *ydów trafi# do KL Au-

Il. 9. Rodzina Kanerów, Wolbrom, lata 30-te: 
Rivka Kanner (z domu Cohen) w &rodku, z synami i siostrzenic$ 
Mani$ Biber. Rivka Kanner jest w ci$%y z najm#odszym dziec-
kiem, Hindele.
Od lewej do prawej: Srulek, Laizer (Elieser), poni%ej: Yankele 
(Jankele, Jaakow Lewi) i Henryk  
https://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/wolbrom/kanner-
-family.asp 
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schwitz-Birkenau,69 gdzie spotka# swojego brata 
Yankela, z którym widzia# si% zaledwie kilka godzin. 
Wobec zbli$ania si% Rosjan do O"wi%cimia, Hen-
ryk w marszu "mierci dotar# do Gleiwitz (Gliwice), 
a stamt'd poci'giem do KL Sachsenhausen. Wie-
czorem 19 kwietnia 1945 r. nast'pi#a ewakuacja 
obozu. W"ród ok. 30 tys. wycie!czonych wi%(niów 
wyruszy# na pó#noc, docieraj'c do bukowego lasu  
w okolicach wsi Below (Belower Wald) w pobli-
$u miasta Schwerin (Meklemburgia), gdzie zosta# 
oswobodzony 2 maja 1945 r. przez Armi% USA  
(1 Dywizj% Piechoty USA) i przej%ty przez Rosjan.70 
Nast%pnie zosta# przewieziony przez Szwedzki Czer-
wony Krzy$ do Szwecji na leczenie i rekonwalescen-
cj%. 

Matka Rivka z rodze!stwem Henryka, Yan-
kelem i Hindele w trakcie likwidacji getta  
w Sosnowcu zostali wys#ani do KL Auschwitz 
-Birkenau, gdzie ich zamordowano. Z rodzi-
ny Kanerów oprócz Henryka, ocala# z Holo-
caustu jedynie jego starszy brat Israel Srulek 
(Szulek) Kaner, ur. 27 czerwca 1923 r. w Wol-
bromiu, który z wolbromskiego getta  zosta# 
wywieziony w lutym 1940 r.71 do obozu pracy 
w Pustkowie,72 z którego zosta# przewieziony  

69 AIPN Oddz. Katowice, sygn. S 157.2010. Zn, Postanowienie o 
umorzeniu "ledztwa z dnia 6 pa(dziernika 2017 r., prokurator 
M. Matysik-Folga (Zbrodnie nazistowskie pope#nione na szkod% 
obywateli polskich narodowo"ci $ydowskiej w Sosnowcu i B%dzi-
nie)

70 S. G#owa, Mrok i mg#a nad Auschwitz. Wspomnienia wi%(nia nr 
20017, wyd. Replika, Pozna! 2019, s. 169-171

71 Wg. Ireneusza Cie"lika pierwsza grupa 120 m#odych wolbrom-
skich *ydów zosta#a wywieziona z getta w Wolbromiu do obozu 
pracy w lipcu 1941 r., I. Cie"lik, K. Kocjan, Wolbromscy *y-
dzi, wyd. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Przyjazna Gmina 
Wolbrom”,  Wolbrom 2015, s.49

72 Niemiecki obóz pracy przymusowej w obozie Truppenübung-
splatz Heidelager Pustków ko#o Rzeszowa, cz%"ci dla *ydów 
funkcjonowa#a od pa(dziernika 1940 r. do 23 lipca 1944 r., w 
której przebywa#o ok. 14 tysi%cy *ydów, z czego ok. 7 tysi%cy 
zgin%#o lub zosta#o zamordowanych., https://pl.m.wikipedia.org/
wiki/Pustków_(obóz) – Wej"cie : 17 sierpnia 2021 r.

w sierpniu 1941 
r. do obozu pracy 
w Rabsztynie.73

Po zlikwi-
dowaniu obozu  
w Rabsztynie, we 
wrze"niu 1942 r.  
trafi# do getta  
w Sosnowcu, gdzie 
przebywa# do 
sierpnia 1943 r.  
Potem na cztery 
miesi'ce trafi# do 
KL Auschwitz 
- B i r k e n a u . 
W listopadzie 
1943 r. zosta# wy-
s#any do KLWarschau,74 gdzie porz'dkowa# pozosta#o-
"ci po warszawskim getcie. W lipcu 1944 r. z Warsza-
wy zosta# przewieziony do jednego ze 169 podobozów 
KL Dachau w okolicach Mühldorf w pobli$u Mona-
chium. 2 maja 1945 r. obóz wyzwoli#a armia USA.75 

  
W 1946 r. w Monachium Henryk spotka# si% ze 
starszym bratatem Srulkiem 

Srulek Kanner o$eni# si% z ocala#' wolbromsk', 

73 M%ski Niemiecki obóz pracy przymusowej dla *ydów w Rabsz-
tynie [obecnie Jaroszowiec] (Zwangsarbeitslager für Juden Ra-
benstein nr 3260) funkcjonuj'cy od sierpnia 1941 r. do wrze"nia 
1942 r.; Verzeichnis der Haftstätten unter dem Reichsführer 
SS (1933-1945). Konzentrationslager und deren Außenkom-
mandos sowie andere Haftstätten unter dem Reichsführer SS 
in Deutschland und deutsch besetzten Gebieten, niepubliko-
wany manuskrypt, Archiwum Arolsen, Arolsen 1979.; http://
www.deutschland-ein-denkmal.de/ded/database/detailView;j-
sessionid=D2850ECC9F9A06FAF26C2A477CC1914A?se-
lectDetail=Auswahl+abschicken&reqEntryId=2972&cat=f.za-
l&hasMenu=true – Wej"cie : 17 sierpnia 2021 r.

74 Obóz potocznie nazywany „G%siówk'” utworzony na rozkaz z 11 
czerwca 1943 r. Reichsführera SS Heinricha Himmlera

75 AA, sygn. 79259765-79259768, Kartoteka ITS – CM, nr 
K-2596

Il. 10. Lokalizacja obozu pracy Raben-
stein (jasny kwadrat, czarne kwa-
draty - getta) 

 )ród#o : Verzeichnis der nationalso-
zialistischen Lager und Haftstätten 
1933 bis 1945 Deutschland 

$ydzi z Wolbromia w bia%ych autobusach hr. Folke Bernadotte. 
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*ydówk' Ros' (Roza, Rushka) Majteles.76 Srulek 
zmar# 7 kwietnia 1977 r w wieku 53 lat w Miami 
(Floryda). Zosta# pochowany w Zurichu (Szwaj-
caria). 

*ona Srulka Rosa urodzi#a si% 23 lipca 1924 r. 
w Wolbromiu. By#a 
córk' Reuvena (Ru-
bina) i Rachel Maj-
teles z d. Ehrenfried. 
Do lutego 1942 r.  
przebywa#a w wol-
bromskim getcie, 
sk'd zosta#a wy-
wieziona do $y-
dowskiego obozu 
pracy przymusowej 
w Prudniku,77 w 
którym przebywa#a 
do pa(dziernika 

1943 r. Nast%pnie by#a wi%ziona  
w KZ-Außenlager Grünberg,78 sk'd w styczniu 
przez Drezno i Saksoni% zaw%drowa#a marszem 
"mierci do Helmbrechts w pó#nocnej Bawarii. Pod 

76 Holocaust prze$yli równie$ jej dwaj bracia: przyrodni Bernard, 
ur. 16 maja 1922 r. w Wolbromiu z zawodu rze(nik (22 kwietnia 
1951 r. wyemigrowa# do USA)  i David ur. 4 wrze"nia 1925 r. w 
Wolbromiu (30 listopada 1950 r. wyemigrowa# z $on' Ewelin' 
(Ew') z d. Lubelska do USA)

77 Judenlager-Arbeitslager Neustadt – utworzony w 1940 r., w któ-
rym wi%(niowie byli zatrudnieni w zak#adach w#ókienniczych 
przy produkcji m.in. spadochronów. W#a"cicielem zak#adów by# 
Schlesische Feinweberei AG. Wi%kszo"& robotników $ydowskich 
pochodzi#a z gett w B%dzinie, Sosnowcu i Czeladzi, https://sztetl.
org.pl/pl/miejscowosci/p/87-prudnik/116-miejsca-martyrologi
i/49711-oboz-pracy-arbeitslager-neustadt - Wej"cie : 7 wrze"nia 
2021 r.

78 Od lutego 1942 r. w Deutsche Wollenwaren Manufaktur AG w 
Grünberg (Zielona Góra) zorganizowano obóz pracy dla *ydó-
wek z okolic Sosnowca i Chrzanowa. Kobiety zakwaterowano w 
przystosowanym do przetrzymywania wi%(niów budynku przy ul. 
Wroc#awskiej 33. Wi%(niarki, których w 1944 r. by#o ju$ oko#o 
1000, pracowa#y na 12 godzinnych zmianach przy obs#udze ma-
szyn w#ókienniczych i innych pracach zwi'zanych z krawiectwem 
i w#ókiennictwem, https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/z/141-
zielona-gora/116-miejsca-martyrologii/53189-oboz-pracy-w-
zielonej-gorze - Wej"cie : 8 wrze"nia 2021 r.

koniec kwietnia 1945 r. ponownym marszem "mier-
ci wi%(niarek w kierunku po#udniowo-wschodnim, 
skrajnie wyczerpana dotar#a w dniu 3 maja 1945 r.  
do miejscowo"ci Volary w Czechach. 5 maja 1945 r. 
uwolnili j' $o#nierze ameryka!scy.79 W 1946 roku 
odnajduje swoich ocala#ych braci w ameryka!skiej 
strefie okupacyjnej i zamieszkuje u nich w Mona-
chium. (München, Jsmaninger Straße 106). Tu 
spotyka przysz#ego m%$a Srulka Kanera z zawodu 
ksi%gowego. 29 kwietnia 1948 r. w München rodzi 
im si% pierwsza córka Ruth,80 a pó(niej druga. Rosa 
umiera 6 czerwca 2008 r. w wieku 84 lat w Mo-
nachium. Zosta#a pochowana na cmentarzu $ydow-
skim w Zurichu (Szwajcaria).81

79 j.w. ; AA, sygn. 79259766, Kartoteka ITS – CM, nr K-2596

80 AA, sygn. 79259765, Kartoteka ITS – CM, nr K-2596, https://col-
lections.arolsen-archives.org/en/archive/79259764/?p=1&s=Ka-
ner%20Izrael&doc_id=79259765 – Wej"cie : 17 sierpnia 2021 r.

81 https://www.geni.com/people/Rushka-Kaner/60000000 
20340337947 - Wej"cie :  8 wrze"nia 2021 r.

Il. 13. Spotkanie braci, od lewej Srulek i Henryk, Monachium 
1946 r.

https://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/wolbrom/kanner-
-family.asp AA

Il. 12. Szulek (Srulek) Kaner – by#y 
wi!zie( KL Dachau, nr obozowy 
87103 (fot. 1945 r.).

Zdzis!aw Lorek
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Il. 14. Protokó#, s.1 - Kaner Henryk. AUbLu

$ydzi z Wolbromia w bia%ych autobusach hr. Folke Bernadotte. 
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2
POLSKI INSTYTUT !RÓD"OWY 
                        W LUND                                                                                            Trelleborg, dnia 28.XI 1946 r.

Luba Melchior przyjmuj#cy protokó$ asystent Instytutu                        

Protokó$ przes$uchania %wiadka 50082

Staje Pan Kaner Henryk urodzon [urodzony]  24.4.1930 w Wolbromiu, zawód ucze* wyznanie 
moj"eszow., narodowo%* polska imiona rodziców Lejb i Rywka legitymuj#cy si(: [brak] ostat-
nie miejsce zamieszkania w Polsce Sosnowiec obecne miejsce zamieszkania wyje"d"am do 
Wolbromia pouczony o wa&no%ci prawdziwych zezna', oraz o odpowiedzialno%ci i skut-
kach fa$szywych zezna', o%wiadcza, co nast(puje:
aresztowany zosta$em w [brak] dnia [brak] Przebywa$em w wi(zieniu ([skre$lone] {ghetto}, 
obozie pracy itp.): Sosnowiec od po%owy 1942 do 13 stycznia 1944 przebywa$em w obozie 
koncentracyjnym w Auschwitz w czasie od stycznia 1944 do 18.1.1945 r. jako wi(zie' po-
lityczny pod numerem 172 017 i nosi$em trójk#t koloru czerwonego z liter# P. nast(pnie 
przebywa$em w Sachsenhausen-Oranienburg od 1.2.1945 do 20.4.1945
                                                                                                                                                [podpis] Kaner Heniek
Na pytanie, czy w zwi#zku z pobytem, w wi(zieniu, ghetto, obozie koncentracyjnym mam 
jakie% szczególne wiadomo%ci w przedmiocie organizacji obozu koncentracyjnego, trybu 
&ycia i warunków pracy wi()niów, post(powania z wi()niami, pomocy lekarskiej i ducho-
wej, warunków hygienicznych, szczególnych wydarze', oraz wszelkiego rodzaju przeja-
wów &ycia wi()niów podaj(, co nast(puje:
zeznania obejmuj& 6 stron pisma r#cznego i opisuj&:
1. [skre$lenie] {Sosnowiec} Wolbrom ucieczka przed wysiedleniem, przej$cie do Sosnowca.
2. Sosnowiec obóz pracy, likwidacja obozu, wysiedlenie w mie$cie, unikni#cie wysiedlenia przez 
$wiadka, praca w obozie „(rodóla” przy oczyszczeniu ghetta po wysiedlonych 'ydach, selekcje.
3. Auschwitz przybycie, kwarantanna, spotkanie z bratem, selekcja, opis obozu, warunki miesz-
kaniowe, praca, blok m%odocianych, selekcje, do$wiadczenia na bli!ni#tach, bombardowanie, 
przerwa w pracy.
[s.2] Ewakuacja droga, próby ucieczki Rosjan Sachsenhausen blok m%odocianych, praca. Ewaku-
acja droga, trupy po drodze, postój w Below, paczki Czerwonego Krzy"a, oswobodzenie.
[s.3] Zeznania p. Kanera Henryka ur. 24.4.1930 w Wolbromiu.
22 lipca 1942 roku by%o wysiedlenie w Wolbromiu. Uciek%em przed wysiedleniem na wie$. Wysie-

82 AUbLu, Protokó# przes#uchania "wiadka 500; pisownia zachowana jak w orginale; AIPN, sygn. Sz 753/397, Zbiór odpisów protoko#ów prze-
s#ucha! "wiadków oraz wspomnie! wi%(niów obozu Ravensbrück i innych obozów sporz'dzonych w Polskim Instytucie ,ród#owym w Lund, 
Odpis protoko#u przes#uchania "wiadka nr 500.
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dlono wówczas ojca i brata 17 letniego do obozu pracy w Rzeszowie. Ojciec zosta% zastrzelony 
w Rzeszowie, bo za%atwia% si# w dzie* za barakiem, a brat zosta% zastrzelony w obozie Urbis na 
granicy francusko-szwajcarskiej chcia% uciec z obozu by%o to 3 tygodnie przed wyzwoleniem. 
Opowiadali mi ch%opcy, którzy byli z nim w obozie.
Na wsi ukrywa%em si# u ch%opów 9 dni. Ch%opi nie mogli nas trzyma), chocia" [dopisek nad tek-
stem] {mieli} dobre ch#ci, ale niebezpiecznie by%o tam zosta) by%y ci&g%e rewizje. Szukano nas. 
By%em z mamusi&, siostrzyczk& i dwoma bra)mi. Z ca%ej rodziny zosta%em ja z bratem 24-letnim. 
Wolbrom le"a% nad granicy do ziem przy%&czonych do Rzeszy. Szmuglowali$my {si!} [dopisek 
Z.L.] przez granic# do Sosnowca.83 Tam umieszczono {nas} [dopisek Z.L.] w obozie pracy,84 spe-
cjalnie dla uciekinierów z Generalnego Gubernatorstwa. W obozie pracowali$my przy $niegu, 
rozbiórkach domów, czyszczenie ulic. Mia%em wówczas 12 lat. [skre$lenie] {W} Pracowa%em ra-
zem z doros%ymi. W obozie tym nie mieli$my g%odu. Opiekowa%a si# z nami "ydowska gmina z So-
snowca, której podlegali$my. W obozie tym by%y rodziny, m#"czy!ni, kobiety i dzieci. Stan obo-
zu taki trwa% do wrze$nia 1943. Wówczas zlikwidowano Sosnowiec i obóz pracy. W obozie by%o 
120–130 osób. W czasie likwidacji Sosnowca wygnano nas do miasta na punkt. Z 30 tysi#cy osób 
zostawiono 150 m#"czyzn, m%odych zdrowych i 100 kobiet. Reszt# wysiedlono do Auschwitz. 
Wysiedlenie trwa%o 8 dni. Pierwsze dwa dni uciek%em na aryjsk& stron#, wa%#sa%em si# po mie$cie 
pó!niej ukry%em si# w ghecie samem. Po trzech dniach przy%&czy%em si# do grupy,85 która zosta%a  
i uda%em si# z nimi do obozu Srodóla [(rodula]. Grupa ta mia%a oczy$ci) ghetto po wysiedleniu. 
By%o nam nie!le. Do obozu przybywali ludzie, którzy dotychczas si# ukrywali. Dlatego Niemcy 
urz&dzali selekcje we wtorki i w pi&tki. Cz#ste by%y indywidualne rozstrzeliwania. Przyczyny by%y 
b%ahe. Nierówno chodzi% kto$, 
[s.4] lub znaleziono u kogo$ rzeczy z likwidacji "ydowskiego ghetta. Nazywa% si# to sabota". 
Obóz przylega% do miejsca pracy (do by%ego ghetta). W ko*cu zosta%o na wskutek selekcji 200 
osób. 13 stycznia 1944 wys%ano nas do Auschwitz. Do%&czono do nas transport z B#dzina,86 to 
te" by%a grupa likwidacyjna. Razem by%o nas oko%o 500 osób. Po [nieczytelne skre$lenie] 6 godzi-
nach w wagonach towarowych przyjechali$my do Auschwitz-Birkenau. Na rampie w Auschwitz 
rozdzielono. Mnie przy%&czono do kobiet i dzieci (by%o tylko kilkoro dzieci). Przekrad%em si# do 

83 W Sosnowcu ju$ od pierwszych dni wrze"nia 1939 r. Niemcy rozpocz%li przesiedlanie ludno"ci $ydowskiej zmierzaj'c do koncentracji *ydów 
w jednym obszarze. W pa(dzierniku 1942 r. istniej' trzy skupiska (getta) )rodula, Stary Sosnowiec i Modrzejów, nazwane przez Niemców 
Ghetto Sosnowitz. Od maja 1943 r. istnia#o jedynie getto na )roduli po#'czone z gettem w B%dzinie, do którego musieli przeprowadza& si% 
mieszka!cy Modrzejowa i Starego Sosnowca. G#ówn' akcj% likwidacji getta przeprowadzono od 1 - 6 sierpnia 1943 r. *ydów zg#adzono w 
Auschwitz-Birkenau.

84 Durchgangslager, patrz przypis 46 

85 Ekipy pozostawione przez Niemców do uprz'tni%cia getta oraz *ydzi wy#apani z ukry& po likwidacji getta.

86 W B%dzinie (niemiecka nazwa – Bendsburg)  od maja 1942 r. do sierpnia 1943 r. istnia#o getto utworzone przez Niemców na terenie Starego 
Warpia „Kamionka”. 1 sierpnia 1943 r.  rozpocz%#a si% ostateczna akcja likwidacyjna gett w B%dzinie i na )roduli w Sosnowcu, czego wynikiem 
by#a samoobrona ludno"ci znana jako powstanie w getcie b%dzi!sko-sosnowieckim. *ydów zg#adzono w Auschwitz-Birkenau. Ostatnia grupa 
*ydów z getta b%dzi!skiego zosta#a deportowana do Auschwitz w lutym 1944 r. By#y to osoby zajmuj'ce si% uprz'taniem opuszczonej dzielnicy 
$ydowskiej oraz wykopywaniem cia# pomordowanych, które równie$ przewieziono do obozu w celu kremacji; https://pl.wikipedia.org/wiki/
Getto_b%dzi!skie - Wej"cie : 21 wrze"nia 2021 r. 

$ydzi z Wolbromia w bia%ych autobusach hr. Folke Bernadotte. 
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m#"czyzn i dzi#ki temu zosta%em. Zaprowadzono nas do Zauny,87 gdzie$my stali ca%& noc. By%o 
zimno, by% stycze*. Wody nie dali ani jedzenia. O 4 nad ranem zaprowadzono nas do k&pieli, 
tatuowano, spisywano. W Zaunie [nieczytelne skre$lenie] zabrano nasze ubranie, otrzymali$my 
inne cywilne ubranie krzy"owane i naszyli$my numery. Zaprowadzono nas na lager kwarantan-
ny. Na kwarantannie spotka%em brata.88 Brat opowiada% mi, jakie by%y ich losy. On z mamusi&  
i siostrzyczk& byli wysiedleni z Sosnowca 1 wrze$nia. Kiedy ten transport przyby% do Auschwitz, 
ludzie zorjentowali si# gdzie s& i kiedy otworzony [otworzono] wagony pad%y strza%y z wagonów. 
Rozpocz#%a si# strzelanina. Du"o osób pad%o. Prawie ca%y transport odes%ano do krematorjum. 
Bardzo ma%y procent odes%ano na kwarantann#. Z bratem by%em razem 3 dni. By%a selekcji [selek-
cja,] zabrali go do krematorium. Przed pój$ciem wiedzia% dok&d idzie odda% nó", %y"k#, kawa%ek 
chleba. Na kwarantannie by%em 3 tygodnie. Pó!niej wzi#to mnie na lager D. By% to Arbeitslager. 
Przydzielono mnie do bloku 12 do bloku dla doros%ych. By%y bloki dla m%odocianych, ale nie 
'ydów. W obozie by%o tylko kilku m%odocianych 'ydów. Lager mia% 36 bloków. [skre$lenie] {Bara} 
Po$rodku by%a ulica z obydwu stron bloki. Baraki by%y drewniane ko*skie. (rodkiem by% piec 
wzd%u" bloku. Pod%oga cementowa $rodkiem. Po obu stronach [dopisek nad tekstem] {wzd%u"} 
$cian sta%y prycze. Pod pryczami klepiska. Spali$my w 6–7 na
[s.5] koi. Ka"dy mia% koc. Barak by% brudny. By%y szczury, by%o robactwo. Rano nie by%o apelu. 
Ustawiali$my si# tylko do pracy. Wychodzili$my przy d!wi#kach orkiestry. Pracowa%em pocz&t-
kowo przy rozbiórce zniszczonych samolotów przywiezionych z frontu. Pó!niej pracowa%em 
przy zmywaniu [nieczytelne skre$lenie] naczy* po wi#!niach. Praca by%a ci#"ka, zbiera%em na-
czynia na polu du"ym. Kilku nas zmywa%o. Kommando po których zmywali$my Zelege Betrieb89 
liczy% [liczy#o] 1600–1700 osób, tyle by%o naczy*. Wychodzili$my do pracy i wracali$my razem  
z komandem. W kwietniu czy w maju 1944 wys%ano [skre$lenie] {m#odocianych} Polaków prawie 
wszystkich. Przyby%y transportów {transporty} 'ydów w#gierskich w$ród nich by%o du"o m%o-
docianych. Umieszczono m%odocianych na bloku m%odocianym. Tam mnie te" przeniesiono. 
Tam ju" nie zmuszano do pracy poza lagrem. Zatrudniono nas w samym obozie. Pomagali$my 
sprz&ta), obierali$my kartofle, zbierali$my papierki i t.p. Na bloku naszym by%y cz#ste selekcje. 
[skre$lenie] {Kilkakrotn} Jeden raz wybrano mnie ale mia%em szcz#$cie zwolniono nas wówczas. 
Wybrano nas celem eksperymentowania 15 ch%opców, ale nie wiem dlaczego zostawiono nas. 
Na naszym bloku by%o 12 bli!ni&t (6 par), najm%odsi mieli 3–4 lata. Co dzie* lub drugi pobie-
rano u nich krew, mierzono, paznogcie [paznokcie], palce, z#by, [skre$lenie] {dano} od"ywiano 
ich lepiej. 2 wybrano, wyprowadzono do Auschwitz, wi#cej nie wrócili i nie wiem, co si# z nimi 
sta%o. Latem by%o bardzo upalnie, nie mog# powiedzie) jaki to by% miesi&c, by%a selekcja w$ród 

87 Centralna #a(nia, tzw. Sauna, oficjalna nazwa brzmia#a: BW.32 in K.G.L. Auschwitz O/S, tam nazi"ci rozpoczynali proces pozbawiania swych 
ofiar cz#owiecze!stwa, tam przyjmowano i rejestrowano jako wi%(niów obozu koncentracyjnego tysi'ce ludzi ró$nych narodowo"ci, g#ównie 
*ydów, tam pozbawiano ich w#asnej to$samo"ci, ludzie stawali si% numerami. W saunie dokonywano równie$ selekcji na *ydach; Architektura 
Zbrodni. Budynek tzw. centralnej sauny w KL Auschwitz II-Birkenau, Wydawnictwo PMA-B, O"wi%cim 2008.

88 Yankela Kaner

89 zak#ad demonta$u, rozbiórki
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m%odocianych. Mierzono wzrost. Kto mia% poni"ej 1.50 zosta% [skre$lenie] {y} wyselekcjonowa-
ny. Ja by%em ni"szy. Widzia%em co si# dzieje, zorientowa%em si#. W%o"y%em kamienie do butów  
i tak przesz%em [przeszed#em] podwy"szy%o mnie do tej wysoko$ci "&danej. Wybrano 35 z nas, 
ale na wskutek interwencji blokowego zostawiono ich. Blokowy Niemiec z czerwonym winklem,  
z zawodu nauczyciel bardzo si# nami interesowa% i by% dobry dla nas. Do likwidacji Auschwitz nie 
pami#tam, by by%o co$ spe-
[s.6] -cjalnego. [skre$lenie] {18.1.1946} [dopisek nad skre$leniem] {Pod koniec grudnia na pocz$t-
ku stycznia 1945} Czerwona Armja si# zbli"a%a, bombardowania by%y cz#stsze. Pami#tam alarmy, 
w czasie alarmów siedzieli$my. Pami#tam obóz SS ma*ski zosta% zbombardowany, du"o SS ma-
nów zgin#%o. Druty zosta%y przeci#te, $wiat%o wy%&czone. By%o to w Nowy Rok mia% by) wy$wie-
tlony film w Zaunie. Nie dosz%o do skutku w%a$nie na skutek uszkodzenia pr&du elektrycznego. 
Alarmy by%y tak cz#ste, "e kommanda nie wychodzi%y do pracy. Kommanda wraca%y w czasie 
[dopisek nad tekstem] {alarmu} do lagru, przerywaj&c prac#. 18 stycznia 1945 w $rod# dostali-
$my prowiant 1 1/2 chleba i puszk# konserw [konserwy] na osób#. Mia% to by) przydzia% na 3 dni 
i nast&pi% wymarsz. Z Auschwitz szli$my pieszo do Gliwic. Po drodze wojsko ucieka%o, droga by%a 
zaj#ta. Szli$my przez dob# bez przerwy, uszli$my 60 km. W nocy by%y straszne huki, strzelanina, 
bombardowanie. By%o 2000 wi#!niów (to by%a nasza grupa). Rosjanie chcieli ucieka). W naszej 
grupie by%o du"o Rosjan, czuli swoich blisko. Niemcy kazali si# po%o"y) na ziemi# i strzelali w nas. 
Nie by%o du"o trupów, uspokoi%o si#. Nast#pnego dnia o 12-ej w po%udnie przybyli$my do Gliwic. 
Do obozu tam przyby%o 10.000 osób. Obóz by% po%o"ony mi#dzy kopalniami w pobli"u by%o lot-
nisko. W nocy zosta%o lotnisko zbombardowano [zbombardowane] i wszystko zniszczone razem 
z kopalniami. W lagrze nie by%o "adnych ofiar. Nast#pnego dnia poszli$my do Gliwic II odleg%y  
o 3 km. od pierwszego. I tam zosta%a [zosta#] w nocy zbombardowany tor i kopalnie, a obóz zno-
wu zosta% ca%y. Nast#pnego dnia zap#dzono nas 13 km do stacji. Za%adowano nas do wagonów 
po 120 osób. Na wagonie nie by%o jedzenia ani wody, ludzie poumierali. Kiedy schodzili$my z wa-
gonów zosta%o bardzo ma%o przy "yciu. Po 14 dniach podró"y przybyli$my do Sachsenhausen.90 
Tam zaprowadzono nas do lagru do du"ej hali fabryki samolotów i tam zostali$my przez 14 dni. 
Warunki bardzo krytyczne. Spali$my na betonie, by%o zimno, brud. 3000 osób tam by%o. 
                                                                                                                                                [podpis] Kaner Heniek
[s.7] c.d. zezna* p. Kanera Henryka urodz.24.4.1930 w Wolbromiu
Po 14 dniach wybrano transport do Flossenburg.91 Z ca%ego transportu zostawiono 150 osób, 
w tym kilku m%odocianych. Nas umieszczono na bloku dla m%odocianych. Tam by%o nie!le. Byli 
tam ch%opcy ró"nej narodowo$ci. 2 razy w tygodniu mieli$my lekcje rachunków i pisania. Uczy% 
nas wi#zie* Niemiec z czerwonym winklem Hacker. Uczono nas $lusarki. On si# nami bardzo 

90 KL Sachsenhausen - niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny powsta# w 1936 r. na obszarze miasta Oranienburg, po#o$onego 30 kilome-
trów na pó#noc od Berlina. Ewakuacja obozu rozpocz%#a si% w godzinach rannych 21 kwietnia 1945 r. Ponad 30 000 wi%(niów przemaszero-
wano grupami na pó#nocny zachód w marszu "mierci.

91 KL Flossenbürg – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny powsta# w maju 1938, w pobli$u miasta Weiden, w Górnym Palatynacie, w Ba-
warii. Funkcjonowa# do kwietnia 1945.

$ydzi z Wolbromia w bia%ych autobusach hr. Folke Bernadotte. 



100

opiekowa%. Leczy% odmro"one nogi, przyjechali$my tak z transportu. Bombardowania by%y 
w Sachsenhausen na porz&dku dziennym, ale ostatnio bardzo cz#ste. Fabryka Henkel zosta%a 
zbombardowana, praca zosta%a przerwana. Pracowali$my tam m%odociani na specjalnym dzia-
le. Na skutek zbli"enia si# frontu ewakuowano obóz. Otrzymali$my na drog# 2 chleby i paczk# 
margaryny. Maszerowali$my 14 dni, w nocy by%y postoje w lasach. Pozwalano nam pali) ogni-
sko. Przynoszono wod#, Posteni [?] pozwalali. Po drodze by%o [by#y] {pozostawiane} [dopisek 
Z.L.]  trupów [trupy], s%abi byli rozstrzeliwani. Po 3 dniach w#drówki przyjecha% Czerwony Krzy" 
i rozdziela% m%odocianym paczki. 5-go dnia zaprowadzono nas do lasu ko%o Bienstock [?]92 wie$ 
Below,93 tam pozostali$my 4–5 dni. By%o tam 40 000–50 000 wi#!niów. [skre$lenie] {W do} 27.4 
Czerwony Krzy"94 rozdzieli% nam paczki. [skre$lenie] {Z ko} Po wyj$ciu z lasu zostawili$my prawie 
po%ow# trupów. Amerykanie i Rosjanie ostrzeliwali t# okolic#, [skre$lenie] {musiel} Niemcy nam 
[nas] poprowadzili dalej. W lesie otrzymali$my od Niemców codziennie %y"k# m&ki [dopisek nad 
tekstem] {na osob!} i [skre$lenie] {%y"k#} puszk# kilow& konserw na sto osób. Po wyj$ciu z lasu nie 
mogli$my w#drowa), drogi by%y ostrzeliwane, ludno$) cywilna niemiecka ucieka%a i wojska. Ro-
bili$my tylko 15 km dziennie. Po drodze by%y kopce z kartoflami. [skre$lenie] {Gos} Ludzie rzucili 
si# na nie. Gospodarze pozwalali bra), ale SS mani strzelali do ludzi i szczuli psami. W ten sposób 
du"o ludzi zgin#%o. Zboczono z drogi jakie$ 3 km. przechodzili$my przez dwór. Tam by%o du"o 
stawów. Zaprowadzono nas do lasu.
[s.8] Rozdzielono kartofle. 5 osób dosta%y [dosta#o] wid%y z kartoflami. W nocy rozpalali$my ogni-
ska, piekli$my kartofle. [skre$lenie] {W nocy} O zmierzchu rozpocz#%a si# strzelali [strzelanina.] SS 
mani kazali zgasi) ogniska i ca%& noc by%a strzelanina i bombardowanie. Rano szykowali$my si# 
do wymarszu. S%yszeli$my, "e Hitler nie "yje. Lagerführer nie wiedzia% co robi). Posteni [?] mi#dzy 
sob& rozmawiali. Mówili, "e Rosjanie s& o 15 km a Amerykanie o 7 km. Zastanawiali si# w którym 
kierunku i$). Postanowili do Amerykanów. Kiedy$my wyszli na szos#, w rowach le"a%y trupy nie-
mieckich "o%nierzy, auta, tanki rozbite. Maszerowali$my do 2-ej. Nagle alarm [skre$lenie] {ukry-
wa} zagnali nas do lasu i po alarmie nie by%o ani jednego SS mana, wszyscy uciekli. M%odociany 
blok [skre$lenie] {sta#} my wszyscy zostali$my w lesie. Du"o osób odesz%o. Zostali$my wówczas 
wyzwoleni. Wieczorem nadesz%o kilka aut ameryka*skich rewidowali Niemców i wzi#li ich do 
niewoli. Auta odjecha%y, nast#pnego dnia, przyby%y rosyjskie tanki, wszyscy wyszli im na spotka-

92 Prawid#owo Wittstock miasto nad rzek' Dosse (Dosz') w pó#nocno-wschodnich Niemczech w kraju zwi'zkowym Brandenburgia, w powiecie 
Ostprignitz-Ruppin, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wittstock/Dosse - Wej"cie : 22 wrze"nia 2021 r.

93 Below wie" w okolicach miasta Wittstock przy du$ym lesie bukowym na terenie którego pod koniec marszu "mierci wi%(niów z KL Sachsen-
hausen niemieccy nazi"ci za#o$yli obóz le"ny, cz%"ciowo otoczaj'c las drutem kolczastym i strze$ony kordonem stra$ników SS, gdzie osadzono 
od 23 do 29 kwietnia 1945 r. ponad 16 tys. wi%(niów pod go#ym niebem, bez jedzenia i wody. Komendantura SS zakwaterowa#a we wsi, a 
stra$nicy SS w bacówce naprzeciwko obozu le"nego, https://www.below-sbg.de/en/history/april-1945-death-march-and-forest-camp/  - Wej-
"cie : 22 wrze"nia 2021 r.

94 Pod koniec kwietnia 1945 r. wi%(niowie obozu le"nego ujrzeli  szereg eleganckich motocykli i samochody ci%$arowe z proporczykami Czer-
wonego Krzy$a. By#y to wozy szwedzkiego Czerwonego Krzy$a, za#adowane $ywno"ci' i lekami. Z jednego z nich wysiad#  hrabia Bernadotte, 
który wyja"ni# Niemcom, $e trafi# do obozu jad'c "ladem trupów pozostawianych przy drodze. Rozdali paczki $ywno"ciowe i za#o$yli szpital 
ratunkowy w stodo#ach wsi Below; S. G#owa, Mrok i mg#a nad Auschwitz. Wspomnienia wi%(nia nr 20017, wyd. Replika, Pozna! 2019, , s. 
169-171

Zdzis!aw Lorek
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nie, cieszyli$my si#. Rosyjski oficer wyszed% z tanku, obwie$ci% "e jeste$my wyzwoleni.
   

Luba Melchior                                                                                                       P.p.p.  Kaner Heniek 
   asystent Instytutu                                                                                                               $wiadek

Uwagi asystenta Instytutu
(wiadek – 16 letni ch%opak wszed% do obozu, maj&c lat 12. Od tej chwili sta% si# cz%owiekiem 
doros%ym, walcz&cym o byt, o miejsce na $wiecie. Ch%opak, wzrostu niskiego, ma twarz o nie-
okre$lonym wieku, czasami sprawia wra"enie starca. Mówi objektywnie. Czasami reaguje "ywiej,  
a po chwili twarz przybiera mask# apatii.
Zeznanie zas%uguje na wiar#.                                                                                          Luba Melchior 
                                                                                                                                               asystent Instytutu

Niezaprzeczaln' warto"ci' tych relacji jest to, $e 
zosta#y sporz'dzone bezpo"rednio po wojnie, gdy 
ludzka pami%& nie uleg#a jeszcze zatarciu, ani zbytniej 
relatywizacji.  Lektura tych (róde# jest zapisem ludz-
kich emocji, sum' wielu negatywnych do"wiadcze!, 
które sta#y si% ich udzia#em. W obu przypadkach 
jednak, w tych trudnych czasach wojny, jak wyni-
ka z powy$szych relacji wiele zawdzi%czaj' polskiej 
ludno"ci, s'siadom.  Jak sama Rózia Naprzykrzona 
podkre"la, $e $ycie zawdzi%cza nieznanej Polce. Jest 
to kolejny dowód, $e Polacy mimo zagro$enia i stra-
chu nie byli oboj%tni na ludzk' krzywd% i bestialstwo 
okupantów. Rózia Naprzykrzona, Henryk Kaner 
i pozostali b%d'c ju$ wolnymi lud(mi deklarowali 
ch%& powrotu do Polski, w swe rodzinne strony, po-
mimo, $e mieli wiedz% o "mierci najbli$szych i utra-
cie wszelkiego dobytku. Jednak$e nie zrealizowali 
swych planów poniewa$ dociera#y do nich informa-
cje o antysemickich pogromach. By#y one dla *y-
dów cz%sto czynnikiem decyduj'cym o poszukiwa-
niu swego miejsca na ziemi poza granicami Polski. 
Przyczyni#a si% do tego równie$ powojenna sytuacja 
polityczna w Polsce. Wraz z zako!czeniem II wojny 
"wiatowej nast'pi#a zmiana uk#adu politycznego. 
Polska znalaz#a si% w radzieckiej strefie wp#ywów.  

W pa(dzierniku 1945 r. wys#ano do Szwecji Polsk' 
Misj% Repatriacyjn' (PMR), któr' tworzyli wojsko-
wi z kpt. Józefem Sa#kowskim na czele. Jej zadaniem 
by#o przetransportowanie obywateli polskich do kra-
ju. Od tej chwili rozpocz%#a si% rywalizacja o wp#ywy 
w"ród uchod(ców mi%dzy przedstawicielami misji  
i poselstwa polskiego a przedstawicielami emigracji 
zwi'zanej z o"rodkiem londy!skim.95 Wi%kszo"& 
wraca#a ponownie do zachodnich stref okupacyj-
nych Niemiec i tam stara#a si% o dalsz' emigracj% 
do Ameryki, czy Palestyny tworz'c zaranie pó(niej-
szego pa!stwa Izrael. Przede wszystkim ich docelo-
wym miejscem by#y Stany Zjednoczone i Kanada.  
W tym czasie wi%kszo"& spo"ród uchod(ców sta-
nowili obywatele polscy narodowo"ci $ydowskiej, 
którzy z regu#y odmawiali powrotu do ojczyzny. Po 
1948 r. diaspora polska w Szwecji liczy#a ju$ tylko 
od trzech do pi%ciu tysi%cy osób.

Zdzis#aw Lorek
z.lorek-chelmno@wp.pl
https://orcid.org/0000-0001-6371-7648

95 A. K#onczy!ski, Warszawa wobec polskiej emigracji w Szwecji 
w latach 1945-1968, [w:] Pami%& i Sprawiedliwo"&, t.9, 1(15), 
2010,  s.74
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Krzysztof Kocjan  
Jan Jagielski (1937-2021)
in memoriam

„Janek Jagielski jest geochemikiem, sp%dza 
czas w Instytucie Chemii Przemys#owej i na $y-
dowskich cmentarzach. – Zawsze zadaj' mi dwa 
pytania, zawsze te same. Dlaczego to robi% i czy 
jestem *ydem. Na drugie pytanie #atwo mi odpo-
wiedzie&: nie, nie jestem. Ale dlaczego to robi%? 
Nie wiem. Mo$e znaczy to co", czego nie rozu-
miem, a mo$e nic nie znaczy.”1

Jana Jagielskiego pozna#em przez przypadek, 
ale trudno go by#o nie pozna&, je"li dzwoni#o 
si% do *ydowskiego Instytutu Historycznego  
w Warszawie z pytaniem o materia#y na temat $y-

1 Hanna Krall, Listy do cadyka, w Trudno#ci ze wstawaniem. Repor-
ta&e (wydanie I, Warszawa 1988), w Trudno#ci ze wstawaniem. 
Okna, Warszawa 1990, s. 130.

dowskiej przesz#o"ci Olkusza. Oczywi"cie prze#'-
czono mnie od razu do niego, a ten z rozbrajaj'c' 
szczero"ci' powiedzia#, $e chyba nie ma $adnych, 
bo w archiwum maj' raczej materia#y z B%dzina. 
Gdybym mu uwierzy#, to pewnie bym po nie nie 
si%gn'#, ale to „chyba” w jego g#osie by#o bardziej 
intryguj'ce ni$ zniech%caj'ce. Kiedy jednak roz-
mawiali"my po latach, okaza#o si%, $e Jagielski 
zapami%ta# inn' sytuacj%: pokaza#em mu zdj%cie 
zamieszczone w ksi'$ce „Po-lin” Borzymi!skiej  
i *ebrowskiego, a opisane jako Lwów (Lemberg), 
mówi'c, $e to nieprawda, bo ja znam to miejsce 
z m#odo"ci i te domy nadal wygl'daj' tak samo 
w moim rodzinnym mie"cie Olkuszu. Owo zdj%-
cie, przedstawiaj'ce wyszydzanie olkuskiego na-
uczyciela z chederu Moszka-Joela Hagiermana 
na olkuskim rynku w trakcie „krwawej "rody”, 
to jeden z najbardziej rozpoznawalnych na "wie-
cie obrazów niemieckich prze"ladowa!  *ydów  
w czasie II wojny "wiatowej.

Jagielski by# zawsze tam, gdzie miejscowe w#a-
dze – w zdumiewaj'cej zgodzie z haniebnymi tra-
dycjami rasizmu, cho& pewnie sobie tego nawet 
nie u"wiadamiaj'c – manifesowa#y zupe#ny brak 
zainteresowania niekatolickimi, a w najlepszym 
razie niechrze"cija!skimi, zabytkami. Z tej przy-
czyny Olkusz utraci# bezpowrotnie XVII-wieczne 
nagrobki ze starego cmentarza $ydowskiego2 i nie 
by#o to dzie#em obcej okupacji.

2 Zob. artyku#y Olgerda Dziechciarza, Jacka Sypienia i Mj prze-
drukowane w Olkusz: Zag%ada i pami(*, Olkusz 2007, s. 99-105, 
dost%pne na www.olkuscyzydzi.pl.

Krzysztof Kocjan

Il. 1. Jan Jagielski, pogrzeb na warszawskim cmentarzu %ydow-
skim przy ul. Okopowej, 21.02.2021 r. (zdj!cie autor)
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Dariusz Rozmus w swym wst%pie do opubli-
kowanych materia#ów inwentaryzacyjnych Stary 
cmentarz &ydowski w Olkuszu napisa#: „Zdj%cia ar-
chiwalne nieistniej'cych ju$ nagrobków zawdzi%-
czamy p. Janowi Jagielskiemu z *IH, który wyko-
na# je przed 30 ju$ laty. Gdyby nie jego ówczesna 
lustracja konserwatorska, nie istnia#by ju$ $aden 
"lad dla przysz#ych pokole!.”3 Darek tak wspomina 
swoje kontakty z Jagielskim: „Pami%tam spotkanie  
w Urz%dzie Miejskim w Olkuszu z zas#u$onym 
stra$nikiem cmentarzy $ydowskich w Polsce Ja-
nem Jagielskim (burmistrzem by# wtedy p. Janusz 
Dutkiewicz), na którym poruszano kwestie od-
zyskania zagrabionych do celów budowlanych 
nagrobków. Stanowisko strony $ydowskiej repre-
zentowane przez p. Jagielskiego by#o jasne. Nale-
$y to zrobi& tam, gdzie to jest mo$liwe i celowe. 
Przyk#adowo, je"li z macew powsta# most i s#u$y 
on wszystkim potrzebuj'cym przeprawy… niech 
tak pozostanie. Je"li nie mo$na wysiedli& ludzi  
z domu wzniesionego z macew, bo nie ma dla 
nich mieszka!, niech ten dom… stoi dalej i s#u$y 

3 Anna Micha#owska-Mycielska, Dariusz Rozmus, Marta Rozmus, 
Stary cmentarz &ydowski w Olkuszu, materia%y inwentaryzacyjne, 
Olkusz 2007, s. 7.

dobru wspólnemu. Jak wida& nie ma w tym sta-
nowisku zapalczywo"ci i ch%ci rewan$u za znisz-
czenia w#asno"ci prywatnej, bo tym przecie$ w#a-
"nie w "wietle prawa s' nagrobki (z ka$dego zresz-
t' rodzaju cmentarza).”. Na Jagielskiego mo$na 
by#o liczy& zawsze, gdy z $ydowskimi zabytkami 
dzia#o si% co" z#ego: interweniowa# przy pracach 
budowlanych na Pomorzanach, które grozi#y 
zniszczeniem u$ytych tam w czasie okupacji ma-
cew, pojecha# do zak#adu kamieniarskiego, któ-
ry mia# wykona& konserwacj% olkuskich macew,  
a odkry# jedynie ich niewielk' cz%"& porzucon' 
za murem zbankrutowanego zak#adu. Dzi%ki nie-
mu uda#o si% sfinansowa& t#umaczenia inskrypcji 
hebrajskich w monografii nowego cmentarza $y-
dowskiego w Olkuszu4 czy opublikowa& wspo-
mnienia Mosze Bergera W tajgach Sybiru5.

Nie przez przypadek w swoich ksi'$kach  
o historii olkuskich *ydów dzi%kowa#em Jagiel-
skiemu za zaufanie. To jemu zawdzi%cza#em kopie 
materia#ów archiwalnych czy ksi'$ek, które nie 

4 Krzysztof Kocjan, Anna Micha#owska, Dariusz Rozmus, Marta 
Rozmus, Andrzej Witek, Nowy cmentarz &ydowski w Olkuszu, 
Kraków 2003.

5 Mosze Berger W tajgach Sybiru, Olkusz 2005, wyd. II, Kraków 
2017 – oba dost%pne na www.olkuscyzydzi.pl.

Il. 2, 3. Po lewej macewa z 1609 r., po prawej macewa z 1618 r., obie ze starego cmentarza %ydowskiego w Olkuszu -  dzi& zaginione (fot. 
Jan Jagielski, stan z 1984 r.)
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by#y jeszcze wtedy dost%pne w formie cyfrowej,  
a ich kopiowanie mog#o kosztowa& fortun%. Dzi%-
ki temu zaufaniu w wydanej w 1997 r. ksi'$ce 
Olkuscy $ydzi. Szkic historyczny mog#y pojawi& si% 
nie tylko zdj%cia macew zrobione przez Jagielskie-
go w 1984 r., ale i tych wywiezionych do konser-
wacji z dokumentacji pracowni „Akant”, a w wy-
danej pi%& lat pó(niej Zag%adzie olkuskich $ydów 
zdj%cia z opublikowanej w 1972 r. w Tel-Awiwie 
przez ziomkostwo olkuskich *ydów ksi%gi pa-
mi'tkowej, któr' udost%pni# mi na weekend  
z czytelni *IH-u. Nieraz zastanawia#em si%, czy 
nie jest zbyt #atwowierny, ale nie sprawia# wra-
$enia, aby si% kiedy" zawiód# tak, by zmieni& to 
swoje podej"cie.

Il. 4. Pogrzeb Jana Jagielskiego na cmentarzu %ydowskim w War-
szawie, 21.02.2021 r. (fot. autor)

Na szcz%"cie pozosta#y po Jagielskim nie tylko 
wspomnienia, ale nadal mo$emy ogl'da&, cho& 
ju$ niestety archiwalne, filmy z jego udzia#em, 
zw#aszcza te o warszawskim cmentarzu $ydow-
skim przy ulicy Okopowej, na którym sam spo-
cz'#6.

6 Np. https://www.youtube.com/watch?v=EOCZkjCGT3Y czy 
https://www.youtube.com/watch?v=MYSg3evge5g.

Krzysztof KocjanKrzysztof Kocjan
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