
Wolbrom, zbiorowa mogiła Żydów na Kabaninie, 1942 r.

1. Kategoria

Miejsca pamięci, II wojna, mogiła

2. Położenie administracyjne

gm. Wolbrom, pow. olkuski, woj. 
małopolskie

3. Współrzędne

50.37518 19.75325

4. Kod w dokumentacji

Wolbrom-01-54

5. Data weryfikacji terenowej

26 kwietnia 2016 r.

Mogiła znajduje się w głębi lasu, kilkaset metrów na zachód od cmentarza żydowskiego i ośrodka zdrowia przy ulicy Skalskiej. 
Spoczywają w niej obywatele polscy pochodzenia żydowskiego, którzy zostali zamordowani przez Niemców we wrześniu 1942
roku w czasie likwidacji wolbromskiego getta. Podczas tej akcji większość Żydów została wywieziona do obozu zagłady w 
Bełżcu, natomiast około 600 osób, głównie starych, niedołężnych oraz złapanych na próbie ucieczki, Niemcy rozstrzelali w 
lesie na południe od miasta, w dolince zwanej przez miejscową ludność Kabaniną*. 

Z tamtymi wydarzeniami związana jest niezwykła relacja Macieja Przegonii, zamieszczona na portalu Wirtualny Sztetl. My, 
dziesięcio-, dwunastoletni chłopcy jako pierwsi na jeszcze świeżych mogiłach zapaliliśmy świeczki. (…) Świeciło słońce, dzień 
był chłodny, las cichy, przerażająco cichy, serce chciało wyskoczyć z klatki piersiowej. Co chwilę przystawałem, rozglądając 
się bacznie: paraliżował mnie strach. I wtedy... około trzydzieści metrów, od zasypanych mogił, tuż przy ścieżce... to był mały 
kopczyk, bliźniaczo podobny do takiego, jakie budują mrówki. Ledwie zatrzymałem na nim wzrok. Przeszedłem i natychmiast 
wróciłem, bo coś, jakby promyk słońca wyleciał z kopczyka i zatańczył na korze rosnącej tuż obok sosny. Stanąłem, 
spojrzałem na boki i uspokojony ciszą pochyliłem ciało. Najpierw było zdziwienie, potem przyszedł lęk. W kopczyku ukryta była
książka zawinięta w śliski, błyszczący celofan. Podniosłem ją ostrożnie i przekartkowałem: "Historia Żydów tom I". I wtedy 
zobaczyłem tę dedykację. "Poznaj historię narodu, który ustanowił obowiązek dobrych uczynków. Od dziś stajesz się synem 
przykazania. Życzymy ci dużo szczęścia na nową drogę życia" Kraków 22.lutego 1936. I osiem, tylko częściowo czytelnych 
podpisów**.

We wrześniu 1939 w Wolbromiu mieszkało blisko pięć tysięcy Żydów. Wojnę przeżyło około trzystu z nich*. 

Obecnie na miejscu mordu znajdują się trzy duże, prostopadłościenne, symboliczne grobowce z betonu. Na pierwszym 
umieszczony jest kamienny obelisk z płytą pamiątkową: WSPÓŁOBYWATELOM / I MĘCZENNIKOM / ŻYDOWSKIM / 
MIESZKAŃCY / WOLBROMIA. Obok płyta pamiątkowa z inskrypcją: Miejsce spoczynku 800 ofiar / Obywateli polskich 
narodowości / żydowskiej pomordowanych przez / hitlerowców w dniach 4-13. IX. 1942 r. / Cześć ich pamięci. Na dwóch 
pozostałych grobowcach nieczytelne tablice pamiątkowe (jedna z nieczytelnych inskrypcji w brzmieniu: OTO CO TRZEBA 
WYRYĆ JAK W GŁAZIE / W POLSKIEJ PAMIĘCI / WSPÓLNY DOM NAM ZBURZONO I KREW / PRZELANA NAS BRATA / 
ŁĄCZY NAS MUR EGZEKUCJI ŁĄCZY NAS / OŚWIĘCIM DACHAU KAŻDY GRÓB BEZIMIENNY / I KAŻDA WIĘZIENNA 
KRATA***). Całość otoczona drewnianym ogrodzeniem sztachetowym. Na drzewach przy ośrodku zdrowia i przy leśnej 
ścieżce umieszczone są tabliczki wskazujące drogę do mogił.

7. Uwagi

8. Źródła i materiały

* Historia gminy żydowskiej w Wolbromiu, artykuł online na stronie Wirtualny Sztetl, 
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http://www.sztetl.org.pl/pl/article/wolbrom/5,historia/, dost. 11.07.2016.

** Maciej Przegonia, Dedykacja (wspomnienia), zapis wspomnień na stronie www Wirtualny Sztetl, 
http://www.sztetl.org.pl/pl/article/wolbrom/16,relacje-wspomnienia/10715,dedykacja/?action=viewtable, dost. 11.07.2016.

*** Opis mogiły na stronie www Groby wojenne na terenie Małopolski, http://grobywojenne.malopolska.uw.gov.pl/pl-PL/Home/
Obiekt/123, dost. 14.07.2016.

Patrz także: Olgerd Dziechciarz, Jacek Sypień, Pamięć śladów, śladami pamięci - miejsca pamięci narodowej na ziemi 
olkuskiej, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu, Olkusz 2015, s. 117.
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