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Najstarsza zachowana informacja w źródłach pisanych o Bochni pochodzi z 1198 r. W
1248 r. na terenie miasta odkryto złoża soli kamiennej. Z uwagi na swoje znaczenie
gospodarcze, Bochnia otrzymała w 1253 r. prawa miejskie z rąk księcia Bolesława
Wstydliwego. Kopalnia przez wieki dawała utrzymanie mieszkańcom miasta i okolicznych
miejscowości. Dzięki korzystnemu położeniu miasta przy szlakach handlowych z Zachodu
Europy na Ruś i do Azji Mniejszej oraz z Węgier nad Morze Bałtyckie, Bochnia została
włączona w międzynarodową wymianę handlową, stając się ważnym ośrodkiem
tranzytowym. Okres największego rozwoju Bochni przypada na XIV – XVI wiek. Od II
połowy XVI w., kiedy podupadać zaczęła bocheńska żupa, miasto powoli traciło na
świetności. Wskutek tych trudności Bochnia przez cały XVII i XVIII wiek przeżywała
głęboki kryzys. Wskutek pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. Bochnia znalazła się pod
panowaniem Austrii. Pod rządami Austriaków pozostawała do 1918 roku. Miasto w I
połowie XIX w. zaczęło na nowo się rozwijać, przede wszystkim wskutek uruchomienia
magistrali kolejowej Kraków – Lwów. Silny rozwój nastąpił zwłaszcza na przełomie XIX i
XX stulecia, co zaznaczyło się znacznym wzrostem liczby mieszkańców, a także rozwojem
przestrzennym miasta oraz rozkwitem życia kulturalnego i naukowego. Lata II wojny
światowej to podobnie jak w całym kraju, okres terroru hitlerowskiego.

Zdjęcie: Dokument z 1381 roku regulujący sprawy żup bocheńskich
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bochnia#/media/Plik:Dokument_w_sprawie_%C5%BCup_boche%C5%84skich.jpg

Historia społeczności



Historia społeczności żydowskiej w Bochni sięga XV wieku. Jednak można
przypuszczać, że Żydzi osiedlili się w mieście jeszcze w XIII w., zaraz po odkryciu
złóż soli. Pod koniec XV wieku w Bochni istniała już ulica Żydowska. Żydzi
zajmowali się przede wszystkim lichwą, handlem, rzemiosłem; byli właścicielami
domów i placów oraz administratorami miejscowej kopalni soli. Pierwszym
żydowskim żupnikiem był Lewko, mianowany w 1368 r. przez króla Kazimierza
Wielkiego. Jego władza obejmowała złoża w Bochni i Wieliczce. Na mocy
przywileju króla Zygmunta Augusta z 1555 r. bocheńscy Żydzi zostali zwolnieni
od miejskiej jurysdykcji i podlegali wojewodzie.

Zdjęcie: Zapiska na temat ul. Żydowskiej „platea olim” z drugiej połowy XVII w.
Źródło: Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni, sygn. 30/1/16, s. 440, https://ank.gov.pl/wystawy/zylismy-
wsrod-was-materialy-zrodlowe-do-dziejow-zydow-bochenskich/



W 1605 r. bocheńscy Żydzi zostali fałszywie oskarżeni o profanację hostii. W
następstwie domniemanej profanacji mieszkańcy Bochni wyprosili u króla
Zygmunta III przywilej de non tolerandis Iudaeis, który został wydany 23 listopada
1605 r.; akt ten skazywał całą bocheńską gminę żydowską na wygnanie. Żydzi
musieli opuścić miasto w ciągu 12 tygodni i nie mogli się osiedlać w promieniu co
najmniej 2 mil od miasta. Z tamtych czasów nie zachował się żaden ślad po tej
społeczności. Żydzi bocheńscy w większości osiedlili się w Wiśniczu w dobrach
Stanisława Lubomirskiego oraz na Kazimierzu. Zakaz osiedlania się Żydów w
mieście został cofnięty dopiero przez władze austriackie w 1867 r., kiedy Żydzi w
cesarstwie uzyskali równouprawnienie. Pierwszą dużą grupę osiedleńców
stanowili Żydzi z Wiśnicza, którzy przybyli do miasta w 1863 r. Na przełomie XIX i
XX w. Żydzi stanowili w mieście ponad 21 proc. ludności, było ich 2035.  Od
połowy XIX w. społeczność żydowska zajmowała się przede wszystkim handlem.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego większość sklepów w centrum
miasta należała do Żydów. W chwili wybuchu II wojny światowej w Bochni
mieszkało około 3 tys. Żydów. Wraz z rozpoczęciem okupacji Niemcy zaczęli
stosować wobec nich różnego rodzaju represje.

Zdjęcie: Targ, Bochnia.
Żródło: http://bochnia.eu/turystyka/przewodnik-po-miescie/spacery-i-wycieczki-3/nacl-bochenski-szlak-solny-
na-swiecie-im-swietej-kingi/szyb-targ/



1939-1942

1939
jesień - Niemcy powołali Judenrat i policję
żydowską. 
 
1941
kwiecień - Niemcy utworzyli getto.

1942
25 sierpnia – pierwsza akcja w getcie w
Bochni. Tego dnia do Bełżca zostało
wywiezionych około 3000 Żydów. Około
400-500 osób starszych, chorych,
dzieci, uznanych za niezdolne do
transportu rozstrzelano w lesie pod
Baczkowem,

10-11 listopada - do obozu zagłady w
Bełżcu Niemcy deportowali ok. 500-1000
osób, do Płaszowa wysłano ok. 100.

II Wojna Światowa



1943

1 stycznia - getto podzielono na getto „A
dla zdolnych do pracy i getto „B” dla
niezdolnych do pracy,

1-4 września - akcję likwidacji getta
przeprowadzili SS-Sturmbannführer Willi
Haase oraz komendant getta SS-
Unterscharführer Franz Josef Müller. W
dniach,
 
2-4 września z placu apelowego przy ul.
Kowalskiej/Brackiej wywieziono ok.1560
osób z getta „A”, wraz z maszynami
krawieckimi, do obozu pracy w Szebni, a
ludność z getta „B”, ok. 3000 starych i
chorych, na zagładę do KL Auschwitz.

1943



"Ukazały się afisze, że nie będzie akcji wszyscy Żydzi z okolic z Wiśnicza, Bochni, mają się
skoncentrować w Bochni w koszarach. Nazajutrz ukazało się nowe ogłoszenie, że wszyscy
pracujący mają się zgłosić w koszarach, gdzie otrzymają pieczątki i ci pozostaną, a reszta
pojedzie do obozów pracy. […] Otrzymali pieczątki protegowani, ODmani, a prawie cały
Judenrat wysiedlono. Pomimo zapewnień, że szpital zostanie, wykończono wszystkich
chorych. Starych wywieziono na autach do Baczkowa kilka km od Bochni. Wszystkich nie
objętych pieczątkami załadowali do zaplombowanych wagonów i wysłano ich do Bełżca.
Najwięcej poszło młodzieży. Po akcji w getcie było jak na cmentarzu. Nieopisana rozpacz
– rozdarte rodziny, płakali rodzice po dzieciach, choć nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy co to
jest Bełżec. […] II. Akcja była w listopadzie 1942 r. Wyłapano kilkaset niepracujących i
wysłano ich do Bełżca. Powstało getto A dla pracujących i getto B dla nie pracujących".

Akcje wysiedleńcze w relacji Henryka Mondheita 

Zdjęcie: Egzekucja na cmentarzu żydowskim, na Krzęczkowie
Źródło: http://bochniacy.pl/przewodniki/zydowska-trasa-pamieci-w-bochni/cmentarz-zydowski-na-krzeczkowie-ul-
krzeczkow-5/

Źródło: AŻIH, Relacje i zeznania ocalałych, 301/1700



"Podczas pierwszej likwidacji w sierpniu 1942 r. Niemcy ogłosili, że wszyscy Żydzi,
którzy nie uzyskali specjalnego stempla ważności na świadectwie pracy, muszą
zgłosić się na dziedziniec koszar w Bochni. Stwierdzili, że szpital jest zwolniony z
obowiązku meldunkowego i w związku z tym wielu Żydów, którzy chcieli uniknąć
deportacji, zostało przyjętych do szpitala jako pacjenci. Wśród nich była matka
dyrektora szpitala, dr Gutfreunda. Oczywiście Niemcy nie dotrzymali swojej
obietnicy. W dniu Akcji zabrali wszystkich pacjentów ze szpitala. Pacjentów tych
zabrano nie na dziedziniec, lecz do pobliskiego lasu, gdzie wszyscy zostali
rozstrzelani na śmierć. [...] Druga Akcja odbyła się w listopadzie 1942 roku. W
czasie tej Akcji wszyscy pacjenci szpitala zostali rozstrzelani w swoich łóżkach.
Przed tą Akcją uciekłem z getta i ukryłem się z rodziną po stronie aryjskiej. Kiedy
wróciłem po Akcji do szpitala, zobaczyłem na łóżkach tylko kałuże krwi".

Relacja Dr. Kornhauser Stefan lekarza w szpitalu żydowskim

Zdjęcie: Dr Kornhauser w szpitalu
Źródło: http://bochniacy.pl/przewodniki/zydowska-trasa-pamieci-w-bochni/szpital-zydowski-i-sierociniec-ul-sw-leonarda-2/

Źródło: Archiwum Yad Vashem, O.3/1383


