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Bobowa, choć niedawno ponownie stała się miastem, ciągle pozostaje częścią globalnej
wioski. Dziś, nie wychodząc z domu, więcej wiemy o wydarzeniach na drugim
końcu świata, niż o najbliższym sąsiedzie. Mam nadzieję, że ta książka choć tro-

chę wzbogaci naszą wiedzę o tym, co nas otacza. Nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów. Blisko 700-letnia historia Bo-
bowej pełna jest wydarzeń niezwykłych, a dzień dzisiejszy pokazuje, że ludzie związani z tym miastem świetnie sobie radzą
w przeróżnych profesjach w Polsce i świecie. Stosunkowo niedawno w jednej z codziennych gazet napisano takie oto zda-
nie: „Bobowa – dziura zabita dechami”. Gazeta już nie istnieje, więc obywatele szacownego miasteczka nie mogą wytoczyć
jej procesu o zniesławienie tego miejsca. Nie szkodzi. Sami możemy bowiem napisać dziś inne zdanie: „Bobowa – miejsce
niezwykłe”. Książka, którą trzymacie Państwo w ręku, dowodzi, jak bardzo jest to zdanie prawdziwe.
Opisywanie losów Bobowej i ludzi z nią związanych jest zadaniem, które się nigdy nie kończy, bowiem jedna historia otwie-
ra drzwi do następnej, a ta do kolejnej. Tym sposobem książka ta mogłaby się ukazać dopiero na 700-lecie miasta, a może
nie ukazałaby się wcale. Gdybym chciał zmieścić tu wszystkie postaci i historie warte odnotowania, nigdy nie mógłbym po-
stawić ostatniej kropki. Zamykam zatem pracę nad Bobową od A do Ż z uczuciem niedosytu, ale też z nadzieją, że teraz już
sami bobowianie dopiszą brakujące rozdziały.
Oddaję tę książkę w Państwa ręce ze świadomością, że mogą w niej Państwo natrafić na jakieś nieścisłości, bądź opisy wy-
darzeń znanych Wam dotychczas w nieco innej wersji. Nie wykluczam takich sytuacji. Jednak szczupłość materiałów histo-
rycznych dotyczących Bobowej zmusza często, by opierać się na przekazach mniej oficjalnych, albo po prostu ustnych. Inna
sprawa, iż nawet dokumenty archiwalne często pozostają ze sobą w sprzeczności. Podam jeden tylko przykład, jak ta praca
podobna była do spaceru po kruchym lodzie, a ryzyko pomyłki wpisane w każdy krok. Otóż żył tu przed wojną ubogi ku-
piec Salomon Diamand, utrzymujący się z handlu drobiem i nabiałem, co w piśmie z 1934 r. do Urzędu Skarbowego w Gor-
licach potwierdza własnoręcznym podpisem ówczesny burmistrz Kazimierz Wieniawa Długoszowski. Artykuł napisany
pięćdziesiąt lat po wojnie w „Roczniku Sądeckim” wymienia wśród rozstrzelanych 4 marca 1942 r. trzydziestu bobowskich
Żydów, w tym również owego kupca Salomona Diamanda. W ten sposób skromny handlarz pochowany na tutejszym kir-
kucie zapisał się w tragicznym rozdziale historii Bobowej. Ale oto natrafiamy też na  dokument z 26 października 1926 r. -
do „Szanownej Zwierzchności Gminnej w Bobowy” wpłynęło podanie o zgodę na przebudowę domu. Pod dokumentem
widnieje wyraźny własnoręczny podpis wnioskującego – Salamon Diamant! To różnica zaledwie trzech liter, ale rodzi się
pytanie – żyły w Bobowej dwie różne osoby o podobnych nazwiskach, czy też chodzi ciągle o tego samego sprzedawcę dro-
biu i nabiału? Tego typu wątpliwości pojawiały się wielokrotnie.
Ponad rok temu zaprosiłem do współpracy przy pisaniu tej książki wszystkich, którzy chcieli coś opowiedzieć o Bobowej,
swoich bliskich i znajomych, albo pozostawić po sobie ślad w formie biogramu lub archiwalnego zdjęcia. Dziękuję tym, któ-
rzy odpowiedzieli na moją prośbę, uzupełniając swoją wiedzą bobowskie hasła od A do Ż.

Wojciech Molendowicz
Bobowa 21 marca 2009 r.
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A
Abram Andrzej (11.08.1910 Jankowa – 12.04.2001) – prezes
Spółdzielni Pracy → „Koronka” (1957-79). Wykształcenie
średnie ekonomiczne (1964). Pracował jako główny księgo-
wy w → GS B. (1945-53) i „Koronce” (1953-57), a później jako
jej prezes. Żołnierz kampanii wrześniowej 1939, jeniec wo-
jenny, uciekł z transportu do Niemiec. Żonaty z Salomeą, 
z domu Szuba, mieli dziewięcioro dzieci, z których wszystkie
zdobyły wyższe wykształcenie (m.in. inżynier górnik, lekarz,
zakonnik jezuita, inżynierowie rolnicy). Jego pasją był śpiew
i taniec ludowy oraz motoryzacja.

Abram Jerzy (19.08.1951 Jankowa) – prezes Spółdzielni
Pracy → „Koronka” od 1992. Wcześniej kierownik produkcji
w tej spółdzielni (1976-82), zastępca prezesa ds. technicz-
nych (1982-89)oraz dyrektor PZ Polbrit w Gorlicach (1989-
92). Absolwent wydziału włókienniczego Politechniki Łódz-
kiej (1975). Syn → Andrzeja i Salomei. Żona Zdzisława, 
z domu Laskoś, absolwentka AR w Krakowie, córki - Irena 
i Katarzyna, syn Mateusz, wnuczki Gabrysia i Rafał. Hobby –
pływanie, narciarstwo, piłka nożna, turystyka, motoryzacja.

Administracyjnie – od początku swojego istnienia aż do 1772
B. należała do ziemi bieckiej województwa krakowskiego. Wraz
z wprowadzonym przez zaborcę austriackiego nowym podzia-
łem administracyjnym Galicji i Lodomerii, miasto na krótko
weszło w skład cyrkułu pilzneńskiego, a w 1782 do cyrkułu no-
wosądeckiego. Od 1867 należało do powiatu grybowskiego,  
a od 1934 do gorlickiego, tracąc w tym samym roku po 600 la-
tach prawa miejskie, nadane mu w 1339. Data ta uznawana jest
za oficjalną lokację miasta. Po II wojnie światowej B. należała
najpierw do województwa rzeszowskiego, od 1975 do nowosą-
deckiego, a od 1998 do małopolskiego. Geograficznie B. położo-
na jest na 49°11’ szerokości geograficznej północnej oraz 20°57’
długości geograficznej wschodniej. Miejscowość leży 
w dolinie rzeki → Białej, na pograniczu Pogórza Ciężkowickiego,
Rożnowskiego i Beskidu Niskiego, na wysokości 350 m n.p.m.

Album – archiwalnych fotografii znajduje się na końcu tej
książki. Jest to specjalny dodatek pokazujący dawną B. i jej
mieszkańców podczas codziennych zajęć i świątecznych uro-
czystości. Album jest osobną opowieścią o miasteczku, uzu-
pełnieniem tego, co zostało napisane. I chociaż dziś już częs-
to nie potrafimy rozpoznać ludzi, a nawet miejsc przedsta-
wionych na fotografiach, to warto je ocalić od zapomnienia 
w prywatnych szufladach. W tych zdjęciach bowiem zaklęty
jest duch galicyjskiego miasteczka, który bezpowrotnie od-
szedł do przeszłości. Bezpowrotnie?

� A to ciekawe
Anioł – jak głosi legenda powtarzana od pokoleń w rodzinie
Siobowiczów, działo się to na krakowskim rynku w pogodny,
wiosenny dzień. Franciszka Kalinowska z Michaliną Górską
(siostry, z domu Siobowicz) spacerowały beztrosko, nie podej-
rzewając nawet, że są intensywnie obserwowane przez elegan-
ckiego mężczyznę. Człowiek ten wykazywał szczególne zainte-
resowanie Franią. Sytuacja stawała się niezręczna, a nawet
niestosowna. W pewnym momencie mężczyzna podszedł do
przechadzających się pań i przedstawił się. Nazywał się Hen-
ryk Siemiradzki i był słynnym polskim malarzem mieszkają-
cym na stałe w Rzymie. Zaproponował on Franciszce Kali-
nowskiej, by mu pozowała podczas malowania anioła, które-
go wizerunek miał się znaleźć na kurtynie Teatru Miejskiego
w Krakowie (dzisiaj Teatr Słowackiego). Franciszka zgodziła
się bez wahania, a wykonany wówczas w Krakowie szkic, Sie-
miradzki przeniósł później na wielkie płótno, podczas pracy
nad kurtyną we Włoszech. Swoją śmiałą zgodą na pozowa-
nie, skromna bobowianka przeszła do historii, a jej wizeru-
nek pędzla słynnego malarza można od ponad stu lat podzi-
wiać w krakowskim teatrze.

Apteka – pierwsza w B. powstała w grudniu 1909, kiedy
to magister farmacji Albin Janicki otrzymał koncesję 
na prowadzenie własnej placówki, w budynku w pobliżu
kościoła parafialnego. Prowadził ją osobiście aż do śmier-
ci w 1930. Trzy lata później spadkobiercy oddali prowa-
dzenie apteki Annie Hefner, a ta zarządzała nią do 1939.
Po wojnie, jeszcze przed upaństwowieniem, apteka nale-
żała do siostry A. Janickiego, która zapisała ją w spadku
Zofii Popowicz, ta zaś odsprzedała ją A. Heffner. 
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Nowa właścicielka stworzyła zgrany zespół pracowników 
i niezwykle dbała o każdy szczegół - od dyskrecji wzglę-
dem pacjentów, po wygląd aptecznej witryny. Wśród pra-
cowników apteki wspomnieć należy Helenę Trzpit, która,
choć nie miała specjalistycznego wykształcenia i zatrud-
niona była na etacie „opisywaczki”, posiadała szczególne
zdolności diagnozowania i leczenia chorób. Była znaną 
w okolicy znachorką. Pomogła wyleczyć nawet przypadki
uznawane za beznadziejne. W latach 1952-53 w aptece
pracowała magister farmacji Mieczysława Jodłowska.
Długoletnią pracownicą była też Zofia Ryzner. Anna Hef-
ner zmarła w latach 60., przekazując bobowskiej parafii
budynek wraz z mieszkaniami dla personelu. Następczy-
nią na stanowisku kierownika apteki została Anna Rogala,
a państwowa apteka znalazła nową siedzibę w budynku
ośrodka zdrowia. W latach 90. A. Rogala otworzyła pry-
watną aptekę. Funkcjonuje ona do dziś obok kolejnej, któ-
rej właścicielem jest Robert Wiejaczka.

B
Balura Wojciech ks. – → proboszcz (1812-26). W czasie jego
pracy m.in. odrestaurowano kościół → św. Zofii, wykorzysty-
wany przez zaborcę na cele świeckie.
 
Bałuszyński Arkadiusz (►) (13.02.1974 Nowy Sącz) – pił-
karz, jedyny mieszkaniec B., który występował w I lidze pił-
karskiej (dziś ekstraklasa). Reprezentował wówczas barwy
Odry Wodzisław. Boiskowy pseudonim „Makaron”. Grał
głównie jako napastnik i pomocnik. W Odrze rozegrał 57
spotkań, strzelając 3 gole. Karierę piłkarską rozpoczynał 
w Grybovii w 1994. Rok później trafił do Wodzisławia, gdzie
grał do 2000, z roczną przerwą na wypożyczenie do Włók-
niarza Kietrz (1996/97). Potem występował kolejno w Odrze
Opole (2000/01), ponownie we Włókniarzu Kietrz
(2001/02), Kolejarzu Stróże (2002/07), LKS Bruk-Bet Nie-
ciecza (2007/08). Obecnie jest grającym trenerem w Grybo-
vii. Żona Katarzyna z domu Walicka.
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Bank Spółdzielczy (▲) – powstał w B. 10 kwietnia 1904
jako Spółka Oszczędności i Pożyczek, a jego pierwsza sie-
dziba znajdowała się na plebanii. Założycielami byli → ks.
proboszcz Antoni Mamak, Józef Magiera - burmistrz i kie-
rownik szkoły, dr Emanuel Zarzycki – lekarz okręgowy, Jó-
zef Bulanowski – właściciel folwarku w B., Stanisław Siobo-
wicz – sekretarz gminy, oraz rolnicy z B., Brzanej i Stróżnej.
Pierwszym przełożonym spółki został ks. Mamak, jego za-
stępcą J. Magiera, a skład zarządu uzupełniali – Jan Zięba,
Jan Potoczek, Wojciech Gucwa, Józef Kuk i St. Siobowicz.
Pierwszym kasjerem został E. Zarzycki (założyciele banku
na zdjęciu). Nikt z wymienionych nie pobierał wynagrodze-
nia. Z chwilą powołania spółkę tworzyło 50 członków. Jako
najniższą wkładkę oszczędnościową przyjęto jedną koronę,
a najwyższą kwotę pożyczki dla członka spółki ustalono 
na 500 koron, do rocznej spłaty. Na pierwszym walnym ze-
braniu uchwalono, że stopa procentowa w bobowskim ban-
ku będzie wynosić 4,5 proc. od wkładów oszczędnościowych

i 6 proc. od udzielonych pożyczek. Spółka zaciągnęła rów-
nież kredyt w wysokości 10 tys. koron (oprocentowany 
na 4,5 proc.) w Wydziale Krajowym Królestwa Galicji i Lo-
domerii we Lwowie. 14 czerwca 1904 orzeczeniem sądu ce-
sarko-królewskiego w Nowym Sączu, Spółka Oszczędności 
i Pożyczek w B. wpisana została do rejestru stowarzyszeń
zarobkowych i gospodarczych. W pierwszym roku udzielo-
no 132 pożyczki o wartości 34 504 koron (głównie na pro-
wadzenie gospodarstw chłopskich), a działalność spółki za-
mknęła się zyskiem 370 koron i 45 halerzy. W 1908 spółka
liczyła już 328 członków, a kredytobiorcami byli w tym cza-
sie m.in. gmina Królowa Ruska (odnotowana jako nierzetel-
na w spłacie), Komitet Parafialny w B., gmina B. i właściciele
folwarków. Rozwinięcie działalności spowodowało koniecz-
ność zatrudnienia pierwszych etatowych pracowników oraz
zakup domu Zygmunta Gajewskiego (róg ulicy Szkolnej 
i Grunwaldzkiej) na nową siedzibę spółki. 
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W 1913, po wykryciu przez kontrolę zaniedbań w gospo-
darce finansowej (słaba windykacja pożyczek), wstrzyma-
no na pewien czas kredytowanie, ściągając należności na
drodze sądowej, a kilka gospodarstw rolnych należących
do dłużników i poręczycieli zostało sprzedanych na licyta-
cjach. Sytuacja była tak poważna, że powołano specjalną
komisję kontrolną (Władysław Ormiański, Władysław
Mika i Józef Ołowiecki), która analizowała i opiniowała
wnioski o pożyczki.
W 1923, po zmianie waluty z koron na marki polskie, szale-
jąca inflacja stała się powodem bankructwa kasy i wstrzy-
mania wypłat wkładów oszczędnościowych. Po reformie
walutowej w 1924, dotychczasowa spółka została przemia-
nowana na Kasę Stefczyka, a reaktywacja działalności na-
stąpiła z inicjatywy kierowników szkół w B. i Stróżnej - Jó-
zefa Korzenia i Leona Zauchy - oraz burmistrza Józefa
Dzikiewicza. Dwaj pierwsi pełnili też funkcje kolejnych
przewodniczących. W takiej formie kasa funkcjonowała
m.in. przez całą okupację. W 1947 nowym jej przewodni-
czącym został → Marian Szczepanek, w 1950 bobowska po-
łączyła się z kasą w Wilczyskach, tworząc Gminną Kasę
Spółdzielczą z przewodniczącym Władysławem Laskow-
skim. Jak wspomina kronika kasy, z kredytów mogli ko-
rzystać w tym czasie głównie rolnicy małorolni, bowiem
„gospodarstwom kułackim” kredytów nie udzielano. 
W 1956 kolejny raz zmieniona została nazwa na Kasę Spół-
dzielczą, która w 1962 liczyła 1764 członków, a jej kierow-
nikiem została Maria Myszka. W 1975 następuje kolejna
zmiana formuły organizacyjnej i nazwy na Bank Spółdziel-
czy, a dyrektorem zostaje Czesława Sarkowicz. Od 1 stycz-
nia 1997 prezesem jest Wiesława Włodarz.

� Z bobowskiego archiwum
Do Pana Stanisława Bogusza. Na podstawie wyniku komi-
syjnych oględzin zawiadamiam, że lokal w Bobowej pod nr
135 w domu M.H. Riegelhaupta o trzech ubikacjach nadaje
się na wykonywanie w nim koncesji na sprzedaż napojów al-
koholowych w naczyniach zamkniętych i na kieliszki. Prze-
ciw temu lokalowi nie podnosi Starostwo zarzutów, także
stanowiska przepisów sanitarnych jak i przemysłowych. Za-
strzega jednak wykonanie przed uruchomieniem szynkowi
następujących warunków: (…) W ubikacji szynkowej ma
znajdować się rezerwoar blaszany z wodą bieżącą do zmy-
wania naczynia szynkarskiego (…). W ub. szynkowej mają

znajdować się przynajmniej dwie spluwaczki w widocznym
miejscu,  środki spożywcze dla gości mają być odpowiednio
zabezpieczone przed pyłem i owadami za pomocą kloszów
szklanych siatkowych lub szafki oszklonej (…).
Bobowa 1925

Baran Kazimierz (28.02.1939 Węgliska) – emerytowany
ekonomista, prezes Zarządu → Spółdzielni „Koronka”
(1983-1992). Wykształcenie wyższe. 1962-65 nauczyciel 
w B., a od 1965 w „Koronce” – najpierw jako ekonomista,
od 1981 jako członek Zarządu, a później prezes. 1983-2003
komisarz Urzędu Skarbowego w Gorlicach. Rodzina: żona
Maria, córka Renata, syn Andrzej.

Belcer Bogdan (12.07.1969 Grybów) – fotograf, właściciel
zakładu fotograficznego Foto-Tęcza. Wyróżniony w kon-
kursie fotograficznym Skarby Małopolski 2005 w ramach
VII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Rodzina:
żona Małgorzata, synowie – Sebastian i Wiktor.

Bembenik Władysław (23.10.1947 Husów) – nauczyciel,
kierownik warsztatów szkolnych w → ZSZ, z którym zwią-
zany był od 1968. Ukończył Technikum Przemysłowo-Pe-
dagogiczne w Łomży oraz Pedagogiczną Szkołę Technicz-
ną w Krakowie.

Berdychowska Władysława (4.05.1951 B.) – kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego. Wykształcenie średnie, od 1970
zatrudniona w Urzędzie Gminy, jako referent ds. ewidencji
ludności i wojskowych (do 1975), inspektor ds. dowodów
osobistych (1975-90), a od 1991 na obecnym stanowisku.
Rodzina: mąż Józef, córki – Lidia, Magdalena i Jolanta,
wnuki – Bartosz, Maciej, Katarzyna i Schanell. Kolekcjo-
nerka książek zielarskich i medycznych.

Biała – rzeka, w dolinie której położona jest B. Wypływa
ze stoków Lackowej w zachodniej części Beskidu Niskiego
i po pokonaniu 107 km wpada do Dunajca nieopodal Tar-
nowa. Wzdłuż rzeki od najdawniejszych czasów biegł trakt
handlowy z południa na północ. Miał on duże znaczenie
dla rozwoju lokalnego handlu i rzemiosła. Sama rzeka
również dawała ludziom zatrudnienie, bowiem 
do 1928 nad Białą zlokalizowane były młyn i tartak wodny. 
Często też wylewała, a najmocniej w 1934, kiedy wezbra-
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ne wody, zalewając całą nadrzeczną dolinę, m.in. zerwały
most w B. W 1962 koryto rzeki zostało uregulowane w re-
jonie B. na odcinku czterech kilometrów. Wówczas to wy-
budowano m.in. dwa baseny, które oprócz funkcji prze-
ciwpowodziowych przez długie lata pełniły role miejskich
kąpielisk.

Bobowa historia, ludzie, zabytki – książka autorstwa →
Karola Majchra, wydana w 1991. Do dziś jest ona jednym
z najlepiej udokumentowanych opracowań poświęco-
nych B. Praca nad książką trwała siedem lat, a wydana
została własnym sumptem w nakładzie tysiąca egzem-
plarzy. W zasadzie nigdy nie była sprzedawana, a więk-
szość egzemplarzy autor rozdał w formie prezentu. Je-
sienią 2008 ukazało się drugie wydanie książki, zupełnie
niepodobne do pierwowzoru, który przy albumowej, bo-
gato ilustrowanej nowej wersji, wygląda niczym skromna
broszurka. Publikacja wydana przez Przedsiębiorstwo
Wydawnicze „Rzeczpospolita” została poszerzona 
i uzupełniona.

� Pół żartem, pół serio
Bobowianka - „W Bobowej bardzo mocno podkreśla się
przywiązanie do tradycji. Przed wojną adiutant marszałka
Józefa Piłsudskiego – generał Bolesław Wieniawa Długo-
szowski, wjeżdżał ponoć z ułańską fantazją na koniu do
warszawskiej Adrii. Obecnie tamte zwyczaje kultywuje
miejscowy rolnik, który przyprowadził ze sobą konia na
piwo do »Bobowianki«. Bywalcy przyjęli wizytę z absolut-
nym spokojem, co trochę przypominało sytuację ze starego
dowcipu: Wchodzi koń do baru i zamawia małe piwo. Wypi-
ja i wychodzi. Zdumiony gość siedzący przy barze pyta bar-
mana: - Panie, nie dziwi to pana? – Dziwi, bo zawsze, brał
duże – odpowiada barman.”
(„Marginałki sądeckie” 1998)

Bobowski Jan – herbu Gryf (zwany też Jaksa), słynny ry-
cerz, który za panowania Zygmunta III Wazy brał udział
we wszystkich wojennych wyprawach. W czasie oblężenia
Smoleńska w 1610 dowodził własnym pułkiem pieszym
(Pułk Bobowskiego), z którego powstał później sławny 
z waleczności Pułk Lisowczyków.

Bogusz Olga (29.01.1941 B.) – prezes parafialnego oddziału
→ Caritas. Absolwentka → ZSZ w B. oraz zaocznie Techni-
kum Ekonomicznego w Gorlicach. Przez 10 lat pracowała 
w → GS w B. w wytwórni wód gazowanych, a następnie 
w magazynie towarów masowych jako referent sprzedaży. 
W 1992, po 35 latach pracy, przeszła na emeryturę. Zaanga-
żowana w pracę Caritas, gdzie odpowiada m.in. za przygoto-
wanie i dystrybucję paczek dla najuboższych, rozesłanie świą-
tecznych kartek do chorych i starszych, a także za zaopatrze-
nie przykościelnego kiosku, redagowanie gazetki w gablocie 
i prowadzenie kroniki. Hobby – książki, film, krzyżówki.

Bohaterowie – wielu mieszkańców B. w różnych okresach
historii i na różnych frontach uczestniczyło w walkach 
o wolność Polski. Byli to m.in. → Michał Miłkowski – dziedzic
B., sympatyk powstania listopadowego, czynnie wspomagają-
cy i ukrywający powstańców. Ks. → Wincenty Jarzyński – pro-
boszcz, uczestnik powstania krakowskiego, za udział w spisku
został aresztowany w 1846. Kazimierz Ołpiński, krawiec, 
i → Bolesław Wieniawa Długoszowski I, dziedzic B. – uczestni-
czyli w powstaniu styczniowym. Franciszek Żebrowski – wy-
gnaniec z 1863. Legioniści: → Bolesław Wieniawa Długoszow-
ski II, Jan Beduch, Stanisław Chomicz, Franciszek Gunia, Ma-
rian Gut, Władysław Gąsior, Jan Gruszczyński, Jakub Job,
Adam Michalewski, Franciszek Podobiński, Józef Pietrzykow-
ski, Józef Szczepanek, → Jan Stopak, Józef Siobowicz, Leopold
Tumidajski, Leon Bogusz, Feliks Wróbel. Tadeusz Czech –
zginął w bitwie warszawskiej 1920. Stanisław Kowalski – zgi-
nął pod Modlinem w 1939, pochowany na Powązkach w War-
szawie. Feliks Wróbel – zamordowany w Katyniu, Karol
Czech – zamordowany w Ostaszkowie. Witold Pruski i Kazi-
mierz Kowalski – członkowie Związku Walki Zbrojnej, zginęli
w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Jan i Józef → Kar-
piakowie – bracia, uczestnicy powstania warszawskiego, zgi-
nęli w obozie koncentracyjnym w Mauthausen. Marian Bugno
– zginął w powstaniu warszawskim. Urszula Gruszczyńska-
Hermachowa – zamordowana przez gestapo w Gorlicach. 
→ Władysław Korek – uczestnik powstania warszawskiego.

Borczuch-Łączka Maria (18.07.1943 Gorlice) - nauczyciel
akademicki, profesor zwyczajny AGH w Krakowie i PWSZ
w Tarnowie. Absolwentka Wydziału Ceramicznego AGH
(1967), dr nauk chemicznych (1974), dr hab. nauk technicz-
nych (1991) i profesor nauk technicznych (2000). 
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Pracowała na Wydziale Ceramicznym, a później Inżynierii
Materiałowej i Ceramiki w charakterze asystenta, po dokto-
racie – adiunkta, a po uzyskaniu stopnia dr. hab. – najpierw
profesora AGH, a od 2005 profesora zwyczajnego. W latach
2000-2005 prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej 
i Ceramiki do spraw dydaktycznych. Autorka i współautor-
ka około 120 prac naukowych, publikowanych w czasopis-
mach specjalistycznych, oraz opracowań monograficznych.
Prezentowała wyniki badań naukowych na licznych między-
narodowych konferencjach i kongresach. Promotorka kil-
kudziesięciu magistrów inżynierów, czterech doktorów. Pra-
cuje w Towarzystwach Naukowych Ceramicznym i Biomate-
riałów, ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla Kie-
runku Technologia Chemiczna. Rodzina: mąż Stanisław ab-
solwent Wydziału Ceramicznego AGH; dwoje dzieci: Anna
(absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, dr nauk
biologicznych), Tomasz (absolwent AGH Wydział Wiert-
nictwa, Nafty i Gazu). Hobby – dom i rodzina, a ostatnio
cały świat przesłaniają jej wnuczki – Mia, Zosia i Filip, ale
ciągle znajduje czas, aby pójść na koncert do filharmonii.

Broniek Lucyna Anna (23.02.1964 Siedliska) – lekarz
pediatra, specjalista medycyny rodzinnej, dyrektor NZOZ
„Bomed” w B. Absolwentka → LO w B. i Akademii Me-
dycznej w Krakowie (1990). Przez pierwszy rok po ukoń-
czeniu studiów pracowała w Szpitalu Wojewódzkim nr 1 
w Rzeszowie, a od 1991, po zdobyciu specjalizacji, w gmin-
nym ośrodku zdrowia w B. i Szpitalu Powiatowym w Gorli-
cach. W 2001 wspólnie z dr. Arkadiuszem Jagłą założyła
NZOZ „Bomed”. Mężatka, sześcioro dzieci – czterech sy-
nów i dwie córki. Hobby - z braku czasu, tylko marzenia 
o rowerowych wycieczkach.

Brooklyn (►) – dzielnica Nowego Jorku, gdzie po II wojnie
światowej → Szlomo Halberstam odtworzył chasydzką
wspólnotę z B., skupiając wokół siebie wiernych wyznaw-
ców i kontynuując nauki ojca oraz dziadka, zyskując
ogromny autorytet religijny i moralny. Nieistniejący już
świat bobowskich Żydów odrodził się za oceanem (→ patrz
ramka). Powstała bobowska → synagoga, a Szlomo założył
→ jesziwę kształcącą młodzież. Dziś na Brooklynie żyje kil-
ka tysięcy Żydów związanych z bobowską gminą, która po-
siada w Nowym Jorku kilka szkół dla dziewcząt i chłopców,
a po ulicach Borough Park jeżdżą autobusy szkolne 
z napisem Bobover Yeshiva Bnei Zion.
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� A to ciekawe

„(…) W Bobowej jest tylko samotny kirkut i pusta bóżnica –
pisze Adam Bartosz. – I opowieści o cadyku cudotwórcy. Nie
ma chasydzkiego świata w Bobowej! Ale mądrzy chasydzi, nie
mogąc unieść ze sobą całej Bobowej w miejsce bezpieczne,
przenieśli się sami. Opuścili to miejsce, uciekli stąd ci, co oca-
leli. Chroniąc się przed zagładą, zabrali też z sobą ducha cha-
sydzkiego, pamięć, obrzędy, język. Uciekli w inną przestrzeń
geograficzną, zostawiając groby, unosząc ze sobą zranioną pa-
mięć. Istnieje więc nadal świat chasydów bobowskich. Jest bo-
bowska synagoga, bobowska mykwa, są bobowskie chedery,
bobowskie rodziny, bobowskie interesy, jest też „bobowe rebe”
– wnuk Salomona ben Natana, także Salomon. To, co w Bobo-
wej jest dziś legendą, na Brooklynie istnieje materialnie! Jest
cała chasydzka Bobowa. Przerzucona przez ocean. Przybyło
jej jedynie nowoczesnego sztafażu: auta, telefony, elektronika,
inne budynki, inne otoczenie. Nie ma tu górskich ścieżek, szu-
mu Białej, turkotu wozów jarmarcznych, głosu dzwonów ko-
ścielnych, porykiwań krów, zapachów ognisk jesiennych i wie-
lu innych rzeczy, powoli zapominanych. Zmieniła się wszakże
i sama Bobowa. Ta druga – w Borough Park, zmieniła się bar-
dziej. Pozostał jednak cadyk cudotwórca i jego dwór. Pozostali
jednak wierni chasydzi i ich myśli, ich modlitwy. Pozostali w
oczekiwaniu, iż skoro Mesjasz nie zstąpił na przepiękną bo-
bowską ziemię, gdzie mógł przechadzać się po kobiercach
traw i ziół, to zapewne zstąpi na bruk brooklyński (…)”.

Bryniarscy - Antonina (1911-1986) i Tadeusz (1912-1980) –
małżeństwo nauczycieli → SP w B. Tadeusz był wieloletnim
kierownikiem, Antonina nauczycielką matematyki. Pozosta-
wili po sobie opinię ludzi wielkiego serca, oddanych dzieciom,
sprawom szkoły i B.

Burmistrz – funkcja pojawiająca się najpóźniej ze wszystkich
urzędów w strukturze władz samorządowych miasta (→ raj-
cy). Pierwszym burmistrzem wybranym w 1597 r. był → Bene-
dykt Mucha. W miastach funkcjonujących na prawie magde-
burskim burmistrzami zostawali kolejni członkowie rady
miejskiej.
Wójtowie: → Jan Lempart (1467), Jan Węgrzynek (1597).
Burmistrzowie: B. Mucha (1597), Andrzej Kitlicz (1608),
Marcin Zaranek (1629), Piotr Ławryn zwany Michalikiem
(1647), Wawrzyniec Zaranek (1703), Paweł Gołosiński

(1744), Szymon Tarsiński (1766), Franciszek Potokiewicz
(1777), Adolf Drągiewicz (1794), Franciszek Ponikło (1820),
Michał Górski (1825-28), Jan Zaranek (1830-32), Karol
Schoch (1833-44), Franciszek Gądek (1858), Stanisław Ga-
jewski (1866), Aleksander Kossakiewicz (jednocześnie wła-
ściciel - 1876), Wincenty Ormiański (1884), Wojciech Gut-
wiński (1888-96), Ludwik Krupski (1896-99), Józef Magiera
(1899-1904), Jan Ossowski (1904-09), Jan Komar (1909-18),
Józef Dzikiewicz (1918-28), → Kazimierz Wieniawa Długo-
szowski (1928-39). Wójtowie: Józef Zagórski (6.09.1939-
30.09.39), Jan Przylasko (1.10.1939-19.11.39), K. Długoszow-
ski (1939-43), Karol Zaremba (1943-44), Tadeusz Sroczyński
(1944-45), → Marian Szczepanek (1945-47), Stanisław
Szczerba (1947-50). Przewodniczący Gromadzkiej Rady Na-
rodowej: Ludwik Wieczorek (1950-54 i 1955-56), Władysław
Wszołek (1956-58), → Mieczysław Kowalski (1958-60), Mie-
czysław Gniadek (1960-62), → Stefan Gryzło (1962-63), → Jan
Urbanek (1963-72). Naczelnicy gminy: Tadeusz Małek (1972-
75), Władysław Sobczyk (1975-82), Andrzej Ziomek (1982-
90). Wójtowie: Stanisław Lubas (1990-94), Adam Durlak
(1994-98), → Jerzy Nalepka (1998-2002), → Wacław Ligęza
(2002-08). Burmistrz – Wacław Ligęza od 2009.

� Czy wiesz, że…
Po reformie administracyjnej z 1848, w urzędzie miejskim 
w B. pracowało czterech urzędników: burmistrz, jego zastęp-
ca, pisarz miejski i kontroler.

C
Cadyk – najbardziej pobożny Żyd wśród → chasydów, któ-
rzy uważali go za pośrednika pomiędzy wyznawcami juda-
izmu a Jahwe. Z uczniów i zwolenników, gromadzących się
wokół słynących z cudów mężów, tworzyły się tzw. dwory.
Cadyk – dzisiaj bobowscy → Żydzi częściej używają okre-
ślenia rabin - nie musiał znać wszystkich mądrości Talmu-
du i być uczonym w piśmie. Musiał mieć jednak charyzmę 
i ogień Boży, dzięki którym Żydzi traktowali go w sposób
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wyjątkowy. Do najbardziej znanych cadyków należeli m.in.:
Lewi Izaak z Berdyczowa, Nachman z Bracławia, Aaron z
Karlina, Elimelech z Leżajska, Izaak Horowic z Lublina,
Naftali z Ropczyc, Izrael z Kozienic, Jakub Izaak z Przysu-
chy oraz → Halberstamowie z B. (patrz też → mądrość ca-
dyków). Według relacji zapisanych w przedwojennej B. ca-
dyk → Ben Zion darzony był taką czcią, że kiedy wychodził
z domu, zwykle otoczony najbliższymi uczniami, szczytem
marzeń pobożnego Żyda było dotknięcie jego szaty. A gdy
obdarował ubogiego katolika jakimś datkiem, chasydzi od-
kupywali monetę, płacąc za nią wielokrotną wartość.

Cadykami (rabinami) bobowskimi, wśród których sprawo-
wanie tej godności przechodziło z ojca na syna, byli kolejno
Halberstamowie: → Salomon, Ben Zion, → Szlomo, 
→ Naftali Cwi i obecnie Ben Zion.

Caritas (▼) – przy parafii pw. Wszystkich Świętych w B.
rozpoczęła działalność w 1945, kiedy wikariusz ks. Józef
Grzegorzek za zgodą → ks. proboszcza Stanisława War-
chałowskiego sprowadził tu trzy siostry dominikanki: 
s. Beatę Stachowiak, s. Amalię Nowakowską i s. Norbertę
Świeczkowską. 

BOBOWA A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ż

{ 13 }

�



Wówczas też otwarto ochronkę przedszkolną dla dzieci Ca-
ritas pw. św. Zofii, którą siostry Amalia i Norberta prowa-
dziły do 1961, czyli momentu upaństwowienia i przejęcia jej
przez Inspektorat Oświaty. S. Beata pracowała jako pielęg-
niarka przy lekarzu Pawle Wanatowiczu. Zakonnice 
z pomocą kilku parafianek zajmowały się również chory-
mi, ubogimi, samotnymi i rodzinami wielodzietnymi. 
W 1950 po zawieszeniu przez władze państwowe działalno-
ści Caritas, → ks. proboszcz Jan Kurek powołał do pracy
charytatywnej opiekunki rejonowe, które wraz z siostrami
zakonnymi zajmowały się najbardziej potrzebującymi
mieszkańcami parafii. Ze skromnych środków pochodzą-
cych głównie z puszki św. Antoniego i festynów organizo-
wały mikołajki dla ubogich dzieci i paczki świąteczne 
dla chorych. 3 maja 1991 pod przewodnictwem → ks. pro-
boszcza Stanisława Chrzana 20 osób wznowiło działalność
parafialnego oddziału Caritas, dzieląc parafię na rejony,
którymi opiekują się członkowie grupy. Ich zadanie polega 
na szeroko pojętej pomocy – duchowej i materialnej -
wszystkim będącym w potrzebie. W ciągu minionych 18 lat
bobowska Caritas udzieliła pomocy za ponad 214 tys. zł,
prowadzi własną gazetkę na placu przykościelnym, kroni-
kę, administruje kioskiem z dewocjonaliami. Obecnie ok.
75 rodzin korzysta z pomocy parafialnej Caritas. Prezesem
jest → Olga Bogusz. (Na zdjęciu s. Norberta z pierwszymi
dziećmi przyjętymi do przedszkola Caritas w 1945).

� Z bobowskiego archiwum
Do Zarządu Tow. Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej:
(…) proszę o odwrotne zapodanie mi, na jakiej podstawie
odstąpiono w dniu 1 marca budynek remizy samowolnie,
bez aprobaty gminy, na wiec wyborczy (…). Prawo odnaj-
mowania przebudowanej remizy na cele kulturalno-oświa-
towe, na cele jakichkolwiek zebrań, na cele przysposobie-
nia wojskowego i wychowania fizycznego etc., jakoteż na
urządzanie przedsiębiorstw (zabaw, przedstawień etc.), in-
nym istniejącym w Bobowej zrzeszeniom towarzyskim,
przysługuje jedynie gminie i jej organom, które decydują
również czy i jaka opłata za odnajęcie budynku w takich
wypadkach ma być do kasy gminnej od poszczególnych pe-
tentów złożoną (…). Odstąpienie remizy wobec tego stanu
rzeczy na wiec polityczny, jest samowolą, która przez
Tymczasowy Zarząd gminny nie może być tolerowaną
zwłaszcza, że jako Komisarz Rządu zwracałem już swego

czasu uwagę jednemu z członków Zarządu OSPoż. 
/p.Potoczkowi/ , że odstępowanie strażnicy na cele poli-
tyczne, przeciw Rządowi zwłaszcza, nie leży ani w intere-
sie gminy, ani też nie idzie po linji wskazań Związkowych
Władz strażackich (…).
Bobowa 2 marca 1928

Centrum Kultury i Promocji Gminy – zostało utworzo-
ne 1 kwietnia 1980 jako Gminny Ośrodek Kultury. W 1998
GOK połączono z Gminną Biblioteką Publiczną, tworząc
Centrum Kultury w B., a rok później zmieniono nazwę 
na CKiPG. Mimo trzykrotnej zmiany nazwy, jedyną utrwa-
loną i powszechnie używaną w B. jest ta pierwsza (potocz-
nie mówi się „idę do GOK-u”). Od początku funkcję dyrek-
tora pełni → Bogdan Krok. Jako naczelne zadanie CKiPG
stawia sobie troskę o zachowanie tradycji i zanikających
elementów dawnej kultury ludzi tego regionu. Wśród róż-
nych form działalności tej instytucji wymienić należy m.in.:
→ Teatr Ludowy, → Zespół Pieśni i Tańca „Koronka” i „Ko-
ronecka”, orkiestry dęte, → Międzynarodowy Festiwal Ko-
ronki Klockowej.

Chaim Jakub – zięć cadyka → Salomona Halberstama, po-
chowany wraz z nim w → ohelu na bobowskim → kirkucie.
Na płycie jego grobu umieszczono → inskrypcję, która jest
dziś jednym z ciekawszych przykładów nagrobnych napi-
sów tamtych czasów.

Chasydzi (►) – bobowscy należeli do mocno rozwiniętego
w Galicji i na Podolu żydowskiego ruchu religijnego, które-
go twórcą był Chasyd (z hebrajskiego – pobożny, bogoboj-
ny) Izrael ben Elizer, żyjący w pierwszej połowie XVIII w.
Nauczał on, jak strzec się religijnej rutyny i, w przeciwień-
stwie do skostniałego judaizmu rabinicznego, praktyko-
wać religię nie dla samego praktykowania, lecz ze świado-
mym zamysłem duchowym. Lekarstwo na monotonię wi-
dział w tańcu i śpiewie ku chwale Boga i żarliwej pobożno-
ści, a mniej w studiowaniu świętych tekstów. B. za sprawą
→ Halberstamów stała się w XX w. jednym z najsilniej-
szych ośrodków chasydzkich w Polsce, a w okresie między-
wojennym, podczas żydowskich świąt zjeżdżało do B. kilka
tysięcy chasydów.
Obecnie bobowscy chasydzi są największą na świecie
wspólnotą ortodoksyjnych Żydów, której liczebność szacu-
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je się na ok. 10 tysięcy. Pod Tel Avivem, po II wojnie świato-
wej założono miasteczko Bobowo, posiadające własny uni-
wersytet, a w Jerozolimie znajduje się synagoga bobowska.
Imieniem B. nazwane są bóżnice, szkoły i uczelnie żydow-
skie w Anglii, Belgii, Argentynie, Kanadzie i USA. Świato-
we centrum wspólnoty stanowi Nowy Jork, gdzie 
do → Brooklynu przeniosła się po wojnie żydowska B., tam
bowiem osiedlił się uratowany z Holokaustu → Szlomo
Halberstam, syn → Ben Ziona. Dziś B. stanowi dla chasy-

dów z całego świata miejsce pielgrzymek. Odwiedzają tu 
→ synagogę i → kirkut z grobem cadyka → Salomona ben Na-
tana Halberstama.

Chomicz Józef (1906 – 1977) – w czasie II wojny świato-
wej przeszedł szlak bojowy do Tobruku. Do Polski wrócił
w 1949, ożenił się z Julią Job i podjął pracę jako instruktor
stolarstwa w → ZSZ w B. Pod koniec życia stracił wzrok,
jak wielu żołnierzy walczących w gorącym klimacie.
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Chór (▲) – z zespołem muzyki smyczkowej po raz pierw-
szy zakłada w B. Ignacy Kossecki w 1895 i nadaje mu na-
zwę Czytelnia przy Kółku Rolniczym. W jego skład wcho-
dzą: Józef Wróbel, Jan Pietrzykowski, Jan Rybiński, Woj-
ciech Gołosiński i Leon Tumidajski. Chór w tym kształcie
przestaje działać po wyjeździe z B. założyciela. Reaktywa-
cja następuje w 1907 za sprawą nauczyciela muzyki Jana
Kuca, który jako dyrygent zakłada chór o nazwie Związek
Teatrów i Chórów Mieszanych. Należeli do niego: 
dr Emanuel Zarzycki (prezes), → Bolesław Wieniawa
Długoszowski I, Józef Czech, Teofil Wilkosz, Karol
Czech, Michał Olszowski, Jadwiga Wojna, Zofia Knap,
Julia Tumidajska, Antonina Wróbel, Jadwiga Stopak, Ma-
ria Mucha, Karolina Kowalska, Tekla Ćwikła, Anastazja
Bogusz, Anna Dąbrowska, Władysława Majkowska, Ma-
ria Ćwikła, Józefa Majkowska, Paulina Chomicz, Maria
Podobińska, Tekla Tłuczek, Józefa Wojna. Oprócz chóru

istniał również zespół muzyki smyczkowej w składzie: 
Józef Mróz, Józef Mordawski, Józef Robak, Emil Siobo-
wicz, Ludwik Gajewski oraz zespół teatralny tworzony
przez chórzystów i muzyków. Grupy te działały do 1914.
W 1918 Maria Szypułowa zorganizowała chór żeński pod
nazwą → Kółko Kształcącej się Młodzieży, składający się 
z 30 pań. Chórzystki śpiewały w kościołach w B., Ciężko-
wicach i Grybowie do 1923. W tym samym roku powstały
dwa nowe chóry – miejski i wiejski. Ich dyrygentem do
1925 był Jan Potępa z Tarnowa, po którego wyjeździe z B.
chóry upadły. Kolejny – tym razem czterogłosowy - po-
wstał pod dyrekcją Józefa Wilkosza i działał przez całą
okupację, koncertując jednak wyłącznie w kościele. 
Po wojnie działały równocześnie dwa chóry prowadzone
przez bobowskiego organistę → Jana Ligęzę: jeden przy
parafii Cantate Deo, istnieje do dziś, drugi funkcjonował
przy → GS.
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Chrzan Stanisław ks. (►) (17.05.1934 Borki) – → proboszcz
(1974-2004), → honorowy obywatel gminy B. Absolwent
Technikum Administracyjno-Gospodarczego w Szczucinie 
i Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święce-
nia kapłańskie przyjął 26.06.1960. Pracował jako wikariusz 
w parafiach Nockowa (1960-61), Przyszowa (1961-63), Męcina
(1963-66), Ropczyce (1966-70) i B. (1970-74), gdzie później
został proboszczem i przez 17 lat dziekanem tutejszego deka-
natu. Honorowy kanonik kapituły nowosądeckiej. Ks. Chrzan
planuje spisanie swoich wspomnień, pełnych przygód i niełat-
wych życiowych wyborów, jakich musiał dokonywać, zanim
na niemal 40 lat związał się z B. Jego losy potoczyły się wbrew
osobistym marzeniom i planom. Jeszcze na początku lat 50.,
zamiast w seminarium, mógł znaleźć się na studiach w Mosk-
wie, gdzie miał wyjechać w nagrodę za dobrą naukę i aktyw-
ną postawę społeczną. Jako dziecko St. Chrzan przeszedł sam
przez linię frontu. Uciekając ze spalonego domu rodzinnego,
w bitewnym zamieszaniu pomylił kierunki, przebijając się po-
między walczącymi armiami. Frontowa przygoda skończyła
się szczęśliwie w domu babki. Po ukończeniu szkoły otrzymał
nakaz pracy w centrali mięsnej w Środzie Śląskiej, skąd
uciekł po dwóch miesiącach, nie mogąc znieść warunków 
i mieszkania w pokoju ze szczurami. Poszukiwany przez pro-
kuraturę trafił w rodzinne strony i został skierowany do pra-
cy w Ministerstwie Skupu. Do pracy na tzw. spędzie, polega-
jącej na klasyfikacji bydła, dojeżdżał pociągiem, do którego
musiał dojść 5 km piechotą. Mimo ciążącego na nim jeszcze
dwuletniego nakazu pracy, w tajemnicy zdecydował się wstą-
pić do seminarium duchownego. Po pozytywnej decyzji, jaka
nadeszła z Tarnowa, konieczna była jeszcze zgoda Minister-
stwa Skupu na wcześniejsze zwolnienie. Odpowiedź na pro-
śbę przyszłego księdza w tej sprawie przyszła 30 sierpnia.
Kilka dni później miał stawić się w seminarium. „Czekając 
na to pismo, modliłem się żarliwie, jak chyba nigdy” –
wspomni po latach. Marzeniem młodego duchownego było
pozostanie kaznodzieją rekolekcyjnym, do czego się zresztą
przygotowywał, głosząc kilkadziesiąt serii nauk po różnych
parafiach. Ostatnią rolą, w jakiej się widział, było probostwo.
Wówczas, w 1974 przyjechał z wizytacją do B. ks. biskup Józef
Gucwa, a niedługo potem z Tarnowa nadeszła nominacja
na proboszcza. Objęcie funkcji przez ks. Chrzana przypadło 
w trudnym dla parafii momencie, kiedy obowiązkom 
gospodarza, zaopatrzeniowca i budowlańca musiał poświęcać
więcej czasu niż pracy duszpasterskiej. 
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Warunki lokalowe parafii były tak fatalne, że religii uczono na
kościelnej wieży. Borykanie się z ówczesnymi władzami, admi-
nistracyjnymi absurdami i utrudnieniami, jakie stawiano
przed duchownym w każdej sprawie, sprawiło, że któregoś
wieczoru ks. Chrzan spakował już walizkę, z myślą o opuszcze-
niu B. Na szczęście do desperackiego wyjazdu z parafii nie do-
szło, a 30 lat jego pracy w charakterze proboszcza przyniosło
wymierne efekty. W tym okresie, w miejscu starej plebanii wy-
budowano nową, z mieszkaniami dla księży, sióstr i domem
katechetycznym, gruntownie wyremontowano kościół para-
fialny i jego otoczenie, unowocześniono wiele elementów ko-
ścielnego wyposażenia. W życiu religijnym parafii ks. Chrzan
był inicjatorem kilku znaczących wydarzeń i nowych zwycza-
jów, m.in. dorocznych pielgrzymek do Tuchowa i Bruśnika, or-
ganizacji dnia chorych, Apelu Jasnogórskiego 14. dnia każde-
go miesiąca czy wprowadzenia do parafialnego kalendarza li-
turgicznego odpustu ku czci Matki Boskiej Bolesnej 15 wrześ-
nia. W tym okresie również przy parafii rozpoczęły aktywną
działalność liczne grupy osób świeckich, m.in. Caritas, Rada
Duszpasterska, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Katolic-
kie Stowarzyszenie Młodzieży, chór Cantate Deo, schola, Róże
Żywego Różańca. Ks. St. Chrzan jest bibliofilem, posiadaczem
prywatnej biblioteki, na którą składa się kilka tysięcy książek.
Hoduje rybki akwariowe, kanarki i kwiaty. Od wiosny do jesie-
ni uprawia ogródek przy plebanii.

Cisek Teofil (17.12.1926 Węgliska) – nauczyciel, dyrektor
→ ZSZ (1954-64), w szkole od 1953. Ukończył LO w Łań-
cucie, państwowy kurs nauczycielski w Rzeszowie, pań-
stwowy kurs przysposobienia zawodowego w Katowicach
oraz dwuletnie studium PWSZ z matematyki w Gdańsku.
Z ZSZ w 1964 przeszedł do pracy w Kuratorium Okręgu
Szkolnego w Rzeszowie. Do B. trafił w 1952, otrzymując
nakaz pracy w → LO, gdzie uczył matematyki, fizyki, che-
mii oraz metodyki śpiewu. Do objęcia ZSZ został zmuszo-
ny zapowiedzią władz o planowanej likwidacji szkoły, którą
podźwignął z fatalnej sytuacji, dobrze zapisując się w jej
historii.

Cmentarze – czynny obecnie cmentarz założony został
ok. 1836 i powiększony w 1913, a najstarsza zachowana
na nim tablica nagrobna pochodzi z 1846. 
Wcześniej w B. zmarłych grzebano najpierw w krypcie
kościoła parafialnego, a nieco później na cmentarzach
znajdujących się przy → kościołach Wszystkich Świętych

i → św. Zofii. Ten pierwszy czynny był do 1784, czyli 
do momentu, kiedy prawo zabroniło grzebania zmarłych
w obrębie osad. Drugi funkcjonował znacznie dłużej, 
bo do 1836, gdyż w tamtym okresie znajdował się poza
miastem. Na południowym zachodzie B. istniał cmentarz
żydowski (→ kirkut). W latach I wojny światowej przy
cmentarzu parafialnym utworzono cmentarz wojskowy,
gdzie pochowani są żołnierze armii austriackiej zmarli 
w tutejszym szpitalu polowym. Osobny cmentarz utwo-
rzono dla bardzo licznych ofiar epidemii cholery z 1849,
kiedy zmarło 336 osób. Grzebano tam mieszkańców B.
oraz sąsiedniej Stróżnej, gdzie zaraza zbierała najobfit-
sze żniwo. Miejsce pochówku zlokalizowano zresztą tak,
by obydwie miejscowości miały tam łatwy dostęp – przy
drodze do Stróżnej, na wzgórzu, gdzie dzisiaj stoi pocho-
dząca z 1846 kapliczka św. Wawrzyńca.

� Czy wiesz, że…
Cud – a w zasadzie domniemany cud miał mieć miejsce
pod koniec XIX w → kościele → św. Zofii, gdzie pod sufi-
tem podobno ukazywała się głowa Chrystusa. Z przeko-
naniem tym usilnie walczył ówczesny → proboszcz → 
ks. Leon Kozłowski, który podczas kazań przestrzegał
przed bałwochwalstwem i zapowiedział, że jeśli przeko-
nanie parafian o dokonującym się cudzie nie zniknie, za-
przestanie odprawiania tam mszy św. Swoim stanowi-
skiem ks. Kozłowski naraził się chłopom, którzy nazwali
go heretykiem i w razie zamknięcia kościoła zagrozili
odebraniem świątyni siłą.

Cyrk – który zawitał do B. na początku XX w. tak wspomi-
nana Ludwik Gądek, w pamiętniku, którego fragmenty
publikowała → „Nasza Gmina”:
(…) Mieli cztery konie, wielbłąda, kilka małp i węża, który
miał 6 metrów długości, to znaczy od głowy do ogona 3
metry, a od ogona do głowy 3 metry – to razem sześć. Tak
twierdził cyrkowiec. Mieli też niedźwiedzia, ale ja w tego
niedźwiedzia nie bardzo wierzyłem, ponieważ na jednej
nodze zauważyłem trzewika, był bardzo śmieszny i jeździł
na rowerze. Była też panna, która spacerowała po linie pod
parasolem. Był również Murzyn, taki czarny, jakby go kto
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szuwaksem wyszwarcował. Tylko na drugi dzień 
przy sprzątaniu cyrku widziałem takiego samego, ale miał
ciało takie jak i my (…) – (patrz też album zdjęć A-57).

Czarnik Alicja (1931 B.) – z wykształcenia kreślarz, z za-
miłowania malarka. Zaczynała w 1974 od akwareli ukazu-
jących przydrożne kapliczki Podhala. W bułgarskim Nese-
serze malowała monastyry, w Polsce drewnianą architek-
turę, w Iraku pustynne pejzaże, meczety i ukwiecone ka-
pliczki Bagdadu, a w Syrii architekturę starego Damaszku.
W l. 1988–95,  jako członek nowosądeckiego oddziału
TPSP, brała udział w dorocznych wystawach organizowa-
nych w Nowym Sączu i Szczawnicy.

Czech Emil (►) (8.08.1908 B. - 26.08.1978 Kłodzko) -
słynny trębacz 3. Dywizji Strzelców Karpackich, 
który 18 maja 1944, po zdobyciu wzgórza Monte Cassino
na ruinach klasztoru, o godz. 12 odegrał hejnał mariacki,
ogłaszając światu zwycięstwo żołnierza polskiego w jed-
nej z najgłośniejszych bitew II wojny światowej. Moment
ten został uwieczniony m.in. na angielskich znaczkach
pocztowych.
Emil był jednym z jedenaściorga dzieci Marii i Józefa
Czechów. Absolwent 6-klasowego gimnazjum i 3-letniej
szkoły przemysłowej. Do wybuchu wojny pracownik
umysłowy. W 1939 jako żołnierz I Pułku Saperów Kolejo-
wych walczył w rejonie Stryja. 20 września przekroczył
granicę Węgier, gdzie został internowany. Następnie
przez Jugosławię, Grecję, Turcję i Syrię dotarł do Pale-
styny, a tam wcielono go do Samodzielnej Brygady
Strzelców Karpackich. Jego szlak bojowy w Afryce wiódł
przez Aleksandrię i Tobruk (brał udział w 8-miesięcznej
bitwie o wzgórze El Ghazal), a następnie przez Irak
(1943) trafił do Włoch. Do Polski wrócił w 1947 i osiedlił
się w Kłodzku, gdzie do emerytury pracował w PKP. Był
też m.in. członkiem orkiestry kolejowej i ławnikiem są-
dowym. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi z Mie-
czami, Gwiazdą za Wojnę 1939-45, Gwiazdą Afryki,
Gwiazdą Italii, Medalem za Obronę Imperium Brytyj-
skiego, Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino i Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1975, 
w 30. rocznicę bitwy pod Monte Cassino spotkał się 
z młodzieżą w bobowskim → LO, m.in. prezentując swoją
słynną trąbkę.
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Czech Franciszek „Nuśko” (1905 Stary Sambor – 1975 B.)
– jedna z najbarwniejszych i najbardziej charakterystycz-
nych bobowskich postaci przez wiele lat po II wojnie świato-
wej. Od 1945 pracował jako goniec w Urzędzie Gminy. Dzię-
ki swemu niezwykle przyjaznemu usposobieniu, życzliwości
i zawodowej ruchliwości, był znany i lubiany w każdym
domu. Z wykształcenia ogrodnik po szkole specjalnej, przed
wojną pracował w Komarowie pod Lwowem jako zarządca
ogrodu probostwa (patrz album zdjęć A-50).

Czech Teofil (27.04.1915 B. - 23.06.1995) – nauczyciel 
w Siedliskach (1939-45) i I LO w Zabrzu (1945-75), po-
eta. Absolwent WSP w Katowicach i studiów podyplomo-
wych w Łodzi. Poniżej wiersz T. Czecha Miasteczko moje
rodzinne:

Jest takie miejsce z najbardziej wymarzonych
Rodzinne moje miasteczko małe
Wśród wzgórz łagodnych i pól zielonych
Na stromym brzegu rzeki Białej (…)
Bobowo droga! Miasteczko rodzinne!
Tych wspomnień mnóstwo dla ciebie kreślę
I w snach przecudnych ciągle cię widzę,
I tobą żyję! Do ciebie wciąż tęsknię.

� Z bobowskiego archiwum
Do Pana Józefa Podobińskiego, inwalidy i posiadacza kon-
cesji na sklep tytoniowy w Bobowej: (…) Tymczasowy Zarząd
gminny zezwolił Panu uchwałą z 13 października 1927 r. 
na wniosek Dr. Semmela postawić budkę drewnianą na po-
mieszczenie sklepu tytoniowego na rynku w Bobowej koło
św. Floriana za czynszem rocznym w wysokości 25 zł.
Uchwała ta zapadła jednogłośnie ze względu na: a. wysoki
stopień niezdolności inwalidzkiej (utrata obu nóg), b. nie-
możliwość prowadzenia sprzedaży w miejscu dotychczaso-
wym tj. w domu pod 171 należącym do P. Ołowieckiego, sklep
bowiem prowadzony przez ś.p. Panią Ołowiecką został
wskutek choroby Pana Ołowieckiego po śmierci żony zupeł-
nie zaniedbany (…). Odległość tej budki, mierzona od środka
drzwi wchodowych do budki, do środka progu drzwi wcho-
dowych do koncesjonowanego wyszynku, składu spirytusu 
i sklepu tytoniowego Pani Szypułowej, wdowy po urzędniku
i oficerze WP, pobierającej po mężu pensję, wynosi 59 m 85

cm, zaś do sklepu tytoniowego inwalidy P. Józefa Nowaka
średnia odległość mierzona w podobny sposób wynosi 73 m
70 cm (…).

Czuba Jan ks. (5.06.1959 Pilzno – 27.10.1998 Loulombo)
– wikariusz w B., misjonarz-męczennik zamordowany w

swojej parafii w Kongo. Jako jeden 
z dwóch współczesnych postaci posia-
da w B. ulicę swojego imienia. Pocho-
dził ze Słotowej, gdzie ukończył SP
(1974). Absolwent LO w Pilźnie (1978)
i Wyższego Seminarium Duchownego
w Tarnowie. Święcenia kapłańskie
przyjął 27 maja 1984. Jego pierwszą, 
i jednocześnie jedyną, parafią w kraju
była B., gdzie pełnił funkcję wikariu-
sza (26.08.1984-27.07.1988) i pracował

z młodzieżą, którą wielokrotnie zabierał w ukochane Tatry.
Góry te odwiedzał podczas każdego urlopu w Polsce. Po
zakończeniu pracy w B. rozpoczął w Centrum Formacji
Misyjnej w Warszawie roczne przygotowania do wyjazdu
za granicę, zakończone przyjęciem krzyża misyjnego 
2 czerwca 1989, w Gorlicach od ks. abp. Jerzego Ablewi-
cza. Tego samego roku wyjechał do Kongo Brazzaville,
gdzie rozpoczął pracę w Mindouli. W 1992 został probosz-
czem w parafii św. Tomasza Apostoła w Loulombo, zlokali-
zowanej na pograniczu walczących ze sobą plemion.
Według świadków, wydarzenia z 27 października 1989 wy-
glądały następująco: ok. godziny 14 przed plebanią w Lou-
lombo pojawiła się grupa uzbrojonych mężczyzn. Zaczęli
zrywać owoce mango rosnące na drzewie obok kościoła.
Ks. Jan wyszedł do nich i powiedział, że jeśli są głodni, to da
im jeść. Wtedy jeden z nich chwycił karabin i zastrzelił ka-
płana na miejscu. Bandyci splądrowali plebanię, gdzie zain-
teresowała ich przede wszystkim apteczka, bowiem w re-
gionie szalała cholera. Księdzu Czubie udało się powstrzy-
mać chorobę właśnie dzięki lekom. Spieszył z pomocą para-
fianom, ryzykując własne zdrowie. Ciało ks. Czuby pocho-
wano następnego dnia w płytkim ziemnym grobie. Nieco
później solidny nagrobek wybudował mu ks. Bogdan Piot-
rowski z Ciężkowic. Tym samym spełnił życzenie księdza
Jana, który powtarzał, że chciałby kiedyś spocząć na wprost
Najświętszego Sakramentu w swojej kongijskiej parafii.
W B. tradycją stały się doroczne pielgrzymki do rodzinnej
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parafii ks. Czuby w Słotowej. Jego imię nosi m.in. sala mi-
syjna w tarnowskim seminarium duchownym, Dom Mis-
jonarza w Czchowie, Zespół Szkół w Słotowej, a w dzie-
siątą rocznicę śmierci, jego pobyt w B. upamiętniono od-
słonięciem tablicy w kościele parafialnym. Postaci 
ks. Czuby poświęcona jest XIV stacja drogi krzyżowej w
Pasierbcu. Historię zamordowanego misjonarza opisali 
w swoich książkach ks. Krzysztof Czermak - Zostaję 
na miejscu do końca - oraz ks. Jan Bartoszek – Miłość
przypieczętowana krwią.

D
Dekanat – (→ parafia)

Delekta Stanisław (14.08.1880 Rozwadów – styczeń 1956
B.) – dyrektor → LO w B. (1948-50) absolwent gimnazjum
w Tarnowie, studiował w Krakowie i Wiedniu, posiadał
uprawnienia do nauczania w szkołach średnich języka nie-
mieckiego, łaciny i greki. Od 1906 pracował w gimnazjach
w Nowym Targu, Rogoźnie Wielkopolskim, Tczewie i Gor-
licach

Długoszowscy – → właściciele B. od 1887 do 1945.

Długoszowski Bolesław Wieniawa I (►) (29.11.1843 Łę-
townia - 12.03.1912 B.) - właściciel B., powstaniec z 1863.
Jako członek oddziału partyzanckiego generała Czechow-
skiego brał udział w bitwie pod Osiekiem k. Sandomierza,
a potem na Kielecczyźnie. Inżynier, absolwent Akademii
Technicznej we Lwowie (1865), budował w Galicji linie ko-
lejowe oraz kierował regulacją rzek. W 1887 kupił B. 
od spadkobierców → A. Kossakiewicza i przeprowadził się
tu ze Lwowa. Nabyty majątek liczył wówczas 220 ha pól 
i 15 ha lasów. Żonaty z Józefą z domu Strószkiewicz
(18.05.1851-24.04.1927), mieli dwóch synów – → Bolesława
i → Kazimierza oraz dwie córki – Teofilę, po mężu Micha-
lewska (14.10.1873-9.11.1937), i Zofię, po mężu Kubicka
(17.01.1885-22.02.1931).
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Długoszowski Bolesław Wieniawa II (►)
(22.07.1881 Maksymówka k. Stanisławowa –
1.07.1942 Nowy Jork) – generał, adiutant 
i wieloletni, najbliższy współpracownik mar-
szałka → Józefa Piłsudskiego. We wrześniu
1939 wyznaczony na prezydenta RP na wy-
chodźctwie. Pierwszy Ułan II Rzeczpospolitej,
żołnierz, polityk, mąż stanu, poeta, artysta,
uwodziciel, elegant, miłośnik hucznej zabawy.
Wychowywał się we Lwowie, maturę zdał 
w Nowym Sączu, by na studia znów powrócić
do Lwowa, gdzie w 1906 z wyróżnieniem
ukończył medycynę na tamtejszym uniwersy-
tecie. Wszechstronnie wykształcony, znał
biegle języki – francuski, niemiecki i włoski.
W Paryżu, dokąd wyjechał ze swoją pierwszą
żoną Stefanią Calvas, studiował literaturę 
i malarstwo. Tam również, uczestnicząc 
w szkoleniach paryskiego oddziału Związku
Strzeleckiego „Strzelec”, w marcu 1914 poznał
J. Piłsudskiego. 6 sierpnia tego samego roku,
o godz. 9 rano wyruszył z krakowskich Olean-
drów z Pierwszą Kompanią Kadrową walczyć
o wolną Polskę. Od tego momentu rozpoczęła
się wojskowa kariera Bolesława i choć z Kra-
kowa wyruszył jako piechur, niebawem prze-
niósł się w szeregi legionowej jazdy, do uła-
nów Władysława Beliny Prażmowskiego.
Przez ćwierć wieku wspinał się po kolejnych
szczeblach wojskowej hierarchii – od kaprala,
wachmistrza, podporucznika (1914), poruczni-
ka (1915), rotmistrza (1918), majora (1919), 
podpułkownika (1920), pułkownika (1924),
generała brygady (1932) do generała dywizji
(1938). W 1918 jako członek Polskiej Organi-
zacji Wojskowej wyjechał do Moskwy, gdzie
został aresztowany przez policję polityczną  
i osadzony w ciężkim więzieniu na Tagance.
Po interwencji Feliksa Dzierżyńskiego więzie-
nie zamieniono Długoszowskiemu na areszt
domowy. 
W Moskwie opiekowała się nim adwokatowa
Bronisława Berensonowa (jej mąż bronił
Dzierżyńskiego w procesach carskich), póź-
niejsza druga żona Wieniawy. 
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Najdłużej pracował jako adiutant marszałka Piłsudskiego,
z którym m.in. w 1926 przygotowywał przewrót majowy, 
a wcześniej uczestniczył w wyprawie wileńskiej, kampanii
kijowskiej oraz w bitwie warszawskiej. Do ostatnich chwil,
jako jeden z nielicznych przebywał przy łóżku umierające-
go marszałka. Pracował też jako attache wojskowy w Buka-
reszcie, a po ukończeniu w 1926 Wyższej Szkoły Wojennej
pełnił m.in. funkcje dowódcy 1. Pułku Szwoleżerów, 1. i 2.
Brygady Kawalerii. W czynnej służbie wojskowej pozosta-
wał do 1941. Po wybuchu II wojny światowej został skiero-
wany do pracy w dyplomacji, do czerwca 1940 pełniąc
funkcję ambasadora RP w Rzymie.
25 września 1939 internowany w Rumunii prezydent 
Ignacy Mościcki antydatowanym zarządzeniem wyzna-
czył Wieniawę na swojego następcę. Z Włoch Długo-
szowski udał się do Paryża, by objąć powierzony mu
urząd. Nigdy jednak do tego nie doszło z powodu braku
akceptacji rządów Anglii i Francji. Prawdopodobnie sta-
ło się tak pod wpływem sprzeciwu generała Władysława
Sikorskiego. Przez Portugalię wyjechał do USA, gdzie
otrzymał nominację na ambasadora RP na Kubie. Rów-
nież i tego stanowiska nie objął. Zginął śmiercią samo-
bójczą, wyskakując z balkonu domu przy Riverside Drive
3 na Manhattanie. Na podstawie listów i relacji można
domniemywać, iż przyczyną tego desperackiego kroku
była bardzo kiepska kondycja psychiczna generała, spo-
wodowana m.in. polityką polskich władz emigracyjnych,
które uniemożliwiły mu czynny udział w walce, oraz po-
czucie winy wobec żony i córki za złą sytuację rodziny 
na obczyźnie (córka Zuzanna Vernon mieszka w Anglii).
W 1990 jego prochy zostały przeniesione z USA 
na Cmentarz Rakowicki w Krakowie, a na rodzinnym
grobowcu Długoszowskich w B. została wmurowana
symboliczna tablica. Wiersz „Ułańska jesień” jest żoł-
nierskim testamentem, spowiedzią i życiowym credo ge-
nerała Długoszowskiego:

Ułańska jesień
Przeżyłem moją wiosnę szumnie i bogato
Dla własnej przyjemności, a durniom na złość,
W skwarze pocałunków ubiegło mi lato
I, szczerze powiedziawszy, mam wszystkiego dość.
Ustrojona w purpurę, bogata od złota
Nie uwiedzie mnie jesień czarem zwiędłych kras

Jak pod szminką i pudrem starsza już kokota,
Na którą młodym chłopcem nabrałem się raz.

A przeto jestem gotów, kiedy chłodną nocą
Zapuka do mych okien zwiędły klonu liść,
Nie zapytam go o nic, dlaczego i po co,
Lecz zrozumiem, że mówi: „No i czas bracie iść”.

Nie żałuje niczego, odejdę spokojnie,
Bom z drogi mych przeznaczeń nie schodząc na cal,
Żył z wojną jak z kochanką, z kochankami w wojnie,
A przeto i miłości nie będzie mi żal…

Bo miłość jest jak karczma w niedostępnym borze,
Do której dawno nie zaglądał nikt,
Gdzie wędrowiec wygodne zawsze znajdzie łoże,
Ale własny ze sobą musi przynieść wikt.

A śmierci się nie boję, bo mi śmierć niedziwna,
Nie słałem na nią Bogu żadnych nędznych skarg,
Więc kiedy ze śmieszną kosą stanie przy mnie sztywna,
W dwóch słowach zakończymy nasz ostatni targ.

A potem mnie wysoko złożą na lawecie,
Za trumną stanie biedny sierota, mój koń,
I wy mnie szwoleżerzy do grobu zniesiecie,
A piechota w paradzie sprezentuje broń.

Wiem, że mi tam w niebie z karku łba nie zedrą,
Trochę się na mój widok skrzywi Święty Duch,
Lecz się tam za mną wstawią Wolbromski i Cedro,
Bom był jak prawy ułan, lampart, ale zuch.

Może mnie w końcu wsadzą w czyśćcu na odwachu,
By aresztem o wodzie spłacić grzechów kwit,
Ale myślę, że wszystko skończy się na strachu,
A stchórzyć raz – przed Bogiem – to przecie nie
wstyd.

Lecz gdyby mi kazały wyroki ponure
Na ziemię się meldować, by drugi raz żyć, 
Chciałbym starą z mundurem wdziać na siebie skórę –
Po dawnemu wojować, kochać się i pić.
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Długoszowski Kazimierz Wie-
niawa (►) (19.09.1878 - 17.04.1959)
– syn → Bolesława Wieniawy I 
i ostatni właściciel B.  do 1945, kie-
dy to majątek dworski poddano par-
celacji. → Burmistrz i wójt B. (1931-
39 i 1939-43). Oficer armii austro-
węgierskiej, legionista, major WP,
inżynier budowy maszyn, absolwent
Politechniki Lwowskiej. Żonaty ze
Stanisławą z domu Krzysztoń
(1.02.1900-16.03.1971), mieli syna →
Leszka. Choć w historii pozostaje
zdecydowanie w cieniu słynnego
brata, miał jednak ogromne zasługi
dla rozwoju B. w dwudziestoleciu
międzywojennym, kiedy to był fak-
tycznym gospodarzem miastecz-
ka. Niemal wszystkie lokalne ini-
cjatywy społeczne  i gospodarcze
tamtego okresu odbywały się przy
jego udziale i ogromnej aktywno-
ści. Z zamiłowania muzyk, członek
lokalnej → orkiestry, sam grał 
na kilku instrumentach i uczył
grać innych. W czasie likwidacji
bobowskiego → getta i wywózki →
Żydów do obozów zagłady, wdał
się w kłótnię z pochodzącym ze
Śląska gestapowcem Kózką, który
- doprowadzony przez Długoszow-
skiego do wściekłości - miał wy-
krzyczeć: „Nie zastrzelę pana tyl-
ko dlatego, że jest pan austriackim
oficerem”. Po oddaniu → dworu na
potrzeby → LO, sam przez pewien
czas uczył w liceum muzyki i ry-
sunku, a potem był sekretarzem
szkoły. Po wojnie i parcelacji ma-
jątku, wraz z żoną zamieszkali 
w skromnym domu nieopodal dwo-
ru, a starsi mieszkańcy B. pamiętają
ostatnią dziedziczkę w dziwacznych
strojach pasącą krowy. (Patrz też al-
bum zdjęciowy).
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Długoszowski Leszek Wieniawa (22.07.1929 B.) – eme-
rytowany pracownik działu służb socjalnych Polskiej Weł-
ny i Novity w Zielonej Górze. Syn → Kazimierza. Ukończył
→ SP i trzy klasy gimnazjum w B. (1946) oraz szkołę śred-
nią w Zielonej Górze. Członek AK od 3.05.1943 
do 10.03.1947 (ps. „Pilot”), a w maju tego samego roku, 
po ujawnieniu się, aresztowany i osadzony m.in. w Tarno-
wie i Krakowie na Montelupich. W grudniu 1948 skazany
przez Wojskowy Sąd Rejonowy na trzy lata więzienia 
„za udział w bandzie Salwy”. Wyszedł na wolność
20.01.1949, ale do B. na stałe już nigdy nie wrócił. Mieszkał
w Jaśle i Szczecinie, gdzie pracował w Państwowej Fabryce
Jedwabiu oraz występował jako piłkarz i siatkarz w Koleja-
rzu Port Szczecin. W sylwestra 1949-50, jako były party-
zant został skierowany na 25 miesięcy do przymusowej
pracy w kopalni „Makoszowy” w Zabrzu. Na stałe osiadł 
w Zielonej Górze. Po wielu latach starań w lutym 2009 od-
zyskał rodzinny → dwór w B. Rodzina: żona Barbara, córka
Dagmara, dwie wnuczki.

Dunajczan Zofia (29.03.1904 Oświęcim - 1985 Kraków) –
nauczycielka → koronki klockowej. W latach 1935-45 pro-
wadziła na terenie Gorlic, Łużnej, Moszczenicy i B. Pań-
stwowe Kursy Wędrowne Koronek. Ukończyła Szkołę Wy-
działową i Państwową Żeńską Szkołę Zawodową (klasę ko-
ronkarstwa) w Krakowie. 1924-26 praktykowała w Muze-
um  Techniki Przemysłowej w Krakowie. W 1929 zatrud-
niona została jako instruktorka koronek w Państwowej
Szkole Spisko-Orawskiej w Nowym Targu. W 1945 została
nauczycielką zawodu w Liceum Koronkarstwa i Haftu 
w Krakowie oraz współpracowała z Krakowskim Domem
Kultury „Pałac pod Baranami” i Młodzieżowym Domem
Kultury przy ul. Krowoderskiej.

Dwór – pochodzący z XVII w. był siedzibą właścicieli B.
Przez biskupa → Ludwika Łętowskiego nazywany „wersa-
lem nadbialskim”, ze względu na bogate życie towarzyskie
i rodzinne, jakie prowadzili tu → Łętowscy. Potocznie zaś
nazywany był „zamkiem”, prawdopodobnie z uwagi 
na swój obronny charakter w dawnych czasach i przypusz-
czenie, że wzniesiony został na fragmentach fundamentów
i murów dawnego zamku. Choć nie zachowały się żadne
potwierdzające to dokumenty, w swoim pierwotnym cha-
rakterze budowla w B. przypominała dwór obronny w Je-
żowie. Świadczą o tym m.in. pozostałości fosy, która kiedyś

oddzielała dwór od kościoła, a dzisiaj znajduje się w tym
miejscu droga prowadząca do stacji B. Miasto. Według na-
ocznych świadków penetrujących piwnice, dwór połączony
był istniejącymi do dzisiaj podziemnymi korytarzami wio-
dącymi pod rzeką → Białą do zamczyska na Berdechowie 
i do dworu w Jeżowie.
Do 1945 dwór zamieszkiwali Długoszowscy, którym w cią-
gu kilku lat był dwukrotnie konfiskowany. Pierwszy raz
przez Niemców w 1943, przekazany został weteranowi i in-
walidzie wojennemu spod Stalingradu, który nigdy w swo-
im majątku w B. nie był, a w jego imieniu zarządzał nim
Morawski-Puciatycki. W rodzinnych przekazach krążyła
legenda, że zarządca, oddając dwór → Kazimierzowi Wie-
niawie Długoszowskiemu, przekazał również spis zarekwi-
rowanych wcześniej rzeczy, w którym ponoć nie brakowało
nawet jednej srebrnej łyżeczki z zastawy. Mniej szczęścia
miała siedziba Długoszowskich do władz komunistycz-
nych. Zajęły ją po wojnie w ramach parcelacji majątków
ziemskich. Z inicjatywy K. Długoszowskiego ulokowano w
dworze powstające wówczas w B. → LO, a 1966 szkolny in-
ternat. Przez kilka ostatnich lat stał on poważnie zdewasto-
wany i nieużywany. W lutym 2009 Starostwo Powiatowe w
Gorlicach sprzedało dwór za symboliczną kwotę 
8 tys. zł → Leszkowi Wieniawie Długoszowskiemu. Tym
sposobem, po 64 latach siedziba rodowa wróciła do Długo-
szowskich, co L. Wieniawa skomentował: „Musiałem za-
płacić za naszą własność”. W budynku wymagającym kapi-
talnego remontu, właściciel planuje stworzenie muzeum
Armii Krajowej.

Pół żartem, pół serio
Dziura – wiele razy i bardzo różne rzeczy pisali dziennika-
rze o B., ale tę opinię należy ocalić od zapomnienia:
„Bobowa to zabita dechami dziura przy szlaku kolejowym
Stróże-Tarnów, stolica wiejskiej gminy, borykająca się z bez-
robociem, brakiem pieniędzy na rozwój i całą tą biedą – tra-
piącą ją tak, jak wszystkie mieściny”.
Henryk Szewczyk, „Czas Krakowski” – 25-26.06.1994
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Dzwony (▲) – kościoła parafialnego → pw. Wszystkich
Świętych zapisały przez wieki swoją własną historię. 
W czasach istnienia tu kolegiaty były trzy dzwony: wielki
„posandecki” z 1523, średni z napisem „Istam campanam
Aehacius Jordan comparavit 1529” i najmniejszy z 1634.
W 1879 z powodu niezdatności do dalszego użytku prze-
topiono je, ale nowe dzwony zniszczył → pożar w 1889.
Kolejne odlano w  1892, a największy z nich był tak ciężki, 
iż obawiano się o wytrzymałość sprzętu przy wyciąganiu
go przez otwór wybity w sklepieniu. Trzecie z kolei bo-

bowskie dzwony w 1916 zostały zarekwirowane przez ar-
mię austriacką do celów wojennych. Czwarte zakupiono 
w okresie międzywojennym w Odlewni Dzwonów i Metali
Karola Schwabe w Białej (zachował się rachunek z tej
transakcji opiewający na 4092 zł i 23 gr), większy z nich
Józef, ważył 626, a mniejszy, Stanislaus 295 kg. Te dzwo-
ny podzieliły los swoich poprzedników z I wojny świato-
wej, zarekwirowali je w 1941 Niemcy. Obecne dzwony 
ze stali pochodzą z 1957, a wykonała je huta Mała Panew 
w Ozimku.
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E
� Warto wiedzieć

Elektryfikacja – B. nastąpiła w 1958, czyli dwa lata
przed planowanym terminem. Władze odwlekały elektry-
fikację wsi z powodu braku spółdzielni produkcyjnej. Pra-
ce przyspieszono po interwencji bobowskiej delegacji 
u wiceministra rolnictwa Mieczysława Jagielskiego. Efek-
tem była wizyta w B. ówczesnego wicepremiera Piotra Ja-
roszewicza. Wcześniej, bo od 1955 prąd posiadały wyłącz-
nie warsztaty → ZSZ w dawnej → synagodze, wytwarzany
przez przywieziony spod Krakowa agregat prądotwórczy
o mocy 15 KW, co wystarczało do oświetlenia oraz używa-
nia elektrycznych żelazek i kilku maszyn do obróbki
drewna. Przewodniczącym gminnej rady był wówczas →
Mieczysław Kowalski.

Encyklopedie – pisały o B.:
„Bobowa, miasteczko w Galicji, w pow. Grybowskim, 
nad rz. Bobrą, znane jest z wyrobu koronek tkanych przez
kobiety, dwa kościoły, 1,500 mieszkańców.”
Encyklopedja Powszechna S. Orgelbranda, 1898
„Bobowa, miast. pryw. W Galicyi, w obw. Nowy Sącz, pow.
grybowskim, nad rzeką Białą, 1266 mieszk.; kobiety trud-
nią się tu wyrobem koronek.”
Encyklopedya ogólna wiedzy ludzkiej, 1872
„Bobowa, pow. grybowski, woj. krakowskie. Kościół para-
fjalny posiada w wielkim ołtarzu obraz »Ukrzyżowania”«
pędzla J. Malczewskiego, w zakrystji – dwa portrety 
z XVIII w. proboszczów miejscowych.”
Zbiory polskie, 1926

F
Fałda Katarzyna, z domu Tumidajska (11.03.1976 Gorli-
ce) – plastyk. Od 2002 terapeuta zajęciowy, instruktor 
w pracowni plastycznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej
w Stróżach, od 2008 opiekun kółka plastycznego w Cen-
trum Aktywności Wiejskiej w Wilczyskach. Absolwentka
konserwacji zabytków w Policealnym Zawodowym Stu-
dium Plastycznym w Tarnowie (1998) oraz grafiki w Insty-
tucie Sztuki krakowskiej AP (2003). Mąż Artur, córka Ola.
Hobby – grafika, malarstwo, fotografia, zbieractwo (czasa-
mi całkowicie nieprzydatnych przedmiotów), muzyka, do-
bra książka i film krótkometrażowy. Zafascynowana twór-
czością impresjonistów Gustawa Klimta i Alfonsa Muchy.
Interesuje się również – nie tylko teoretycznie – współ-
czesnym witrażem.

Festiwal - koronczarski odbywa się w B. w październiku
od 2000, najpierw jako ogólnopolski, a obecnie Międzyna-
rodowy Festiwal Koronki Klockowej. Pomysłodawcą festi-
walu był → Bogdan Krok. Przy jego organizacji pracowali
dotychczas m.in.: Ewa Szpila, Joanna Malec, Celina Job, →
Józefa Myśliwiec, Magdalena Dyga, → Franciszek Gal,
Marta Tumidajska, Barbara Bugno, Jadwiga Jakubowska
oraz młodzi wolontariusze angażujący się w przeróżne za-
jęcia – od modelek po sprzątających. Dzięki festiwalowi
bobowskie koronki stały się wizytówką i „ambasadorem”
gminy w Europie. W B. swoje wyroby prezentowały już
m.in. koronczarki z Portugalii, Hiszpanii, Francji, Belgii,
Czech, Słowacji, Anglii, Finlandii i Rosji. A wystawiać chcą
tu koronczarskie związki z całego świata, jednak muszą
cierpliwie czekać w kolejce, bowiem organizatorzy każde-
go roku mogą zaprosić tylko kilka nowych organizacji.� Z bobowskiego archiwum

Do Starostwa Powiatowego w Grybowie: W wykonaniu (…)
polecenia donoszę, że kupno trichinoskopu kompletnego do
dnia 10 sierpnia 1928 r. jest niemożliwe. Trichinoskop kosz-
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tuje ok. 300-400 zł. Budżet gminy Bobowa na rok bieżący
tj. 1928/29, nie przewiduje tego wydatku. Tymczasowy Za-
rząd gminny nie dysponuje zatem obecnie potrzebną na za-
kup sumą. Zauważam, że Bobowa wysłała tego roku swego
oglądacza p. Russa na kurs oglądaczy do Krakowa, wydając
na ten cel nieprzewidzianą w budżecie sumę 400 zł. Dalsze
zatem przekraczanie budżetu gminnego na zakup trichino-
skopu kosztem innych, również bardzo naglących i koniecz-
nych robót oraz inwestycji, uniemożliwiłoby wymaganą
przez władzę gospodarkę w ramach zatwierdzonego budże-
tu. W tych warunkach kupno trichinoskopu będzie możliwe, 
o ile władze powiatowe, rządowe lub samorządowe przyjdą
gminie z pomocą przez udzielenie na ten cel pożyczki, o co
niniejszym prosi gmina. Wyjście proponowane przez powia-
towego weterynarza p. Dąbrowskiego, aby do zakupu trichi-
noskopu względnie uzyskania funduszu na ten cel, obciążyć
jakąś jednorazową daniną korzystających z rzeźni  rzeźni-
ków i masarzy, nie ma wiele widoków powodzenia.

Firszt Krzysztof (20.02.1977 Gorlice) – naczelnik Urzędu
Pocztowego w B. od 2005 (patrz → poczta). Absolwent pra-
wa i administracji (2006). Wcześniej w UP Gorlice 1 jako
ekspedient, wartownik-konwojent i asystent. Żona Agata,
córka Anna. Hobby – sport i motoryzacja.

Forczek Ryszard (3.07.1962) – radny gminny. Od 1982
pracownik telekomunikacji kolejowej, kierownik grupy
magazynowej. Wykształcenie średnie techniczne. Rodzina:
żona Elżbieta, syn Artur, córki Katarzyna i Aleksandra.
Hobby –sporty zimowe, wycieczki krajoznawcze.

Frankowic Marcin Ignacy (+1718) – ks. kanonik bobow-
ski, pisarz religijny. Pochodził z patrycjuszowskiej rodziny
mieszczańskiej z Nowego Sącza. Studiował w Akademii
Krakowskiej, gdzie w 1666 uzyskał bakalaureat, a w 1672
mistrzostwo sztuk wyzwolonych. Po otrzymaniu święceń
kapłańskich osiadł na Sądecczyźnie, otrzymując m.in. kus-
todię przy kolegiacie nowosądeckiej, kanonię bobowską 
i plebanię w Łącku. Pisarz panegiryczny i hagiograficzny,
autor m.in. młodzieńczej mowy o życiu, czynach, zgonie 
i cudach bł. Jana Kantego oraz obszernego dzieła Wizeru-
nek świętej doskonałości w wielkiej słudze boskiej bł. Ku-
negundzie pannie jaśniejącej, z procesu kanonizacji tej
świętej wywiedzionego i do Stolice Ś. Apost. odesłanego.

Fryczek Zygmunt (16.05.1959 Ciężkowice) – dyrektor →
ZSZ (1991-95), potem w ZOZ w Gorlicach. Absolwent pe-
dagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Ślą-
skim. Z ZSZ związany od 1985. Obecnie dyrektor Centrum
Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego im. św. o. Pio w Stróżach.

G
Gajczewska Genowefa (17.10.1930 Sękowa) - nauczyciel-
ka. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Gorlicach, Stu-
dium Nauczycielskie Nauczania Początkowego w Tarnowie
i Wyższe Studium Zawodowe Nauczania Początkowego.
Pracowała w → SP w B., gdzie pełniła m.in. funkcję zastęp-
cy dyrektora,  przewodniczącej zespołu samokształcenio-
wego nauczycieli nauczania początkowego w gminach B.
i Łużna. Mocno zaangażowana w prace na rzecz środowis-
ka oraz w budowę szkoły. Mąż → Emil, synowie – Ryszard,
pracownik PKP, Andrzej nauczyciel w technikum w Ru-
dzie Śląskiej. Hobby – uprawa roślin i lektura książek. 
Po 41 latach pracy nauczycielskiej stwierdziła: „Kochałam
swój zawód i uczniów”.

Gajczewski Emil (14.08.1929 B.)  -  kapitan WP w stanie
spoczynku, emeryt, skarbnik Koła Kombatantów w B. 
Wykształcenie średnie ogólne, w 1950 ukończył Wojskową
Oficerską Szkołę Piechoty i Wojsk Zmechanizowanych. 
W czasie okupacji łącznik BCH ps. „Januszek”, w wojsku
dowódca plutonu w gdańskiej jednostce wchodzącej 
w skład obrony Wybrzeża. Po zwolnieniu z wojska pracow-
nik umysłowy → GS „Samopomoc Chłopska” w B. Członek
Zarządu Koła PSL przy GS „SCH” Bobowa. W 2006 de-
cyzją MON otrzymał awans ze stopnia porucznika na kapi-
tana WP. Odznaczony m.in. Krzyżem „Polonia Restituta”.
Hobby – wojskowość, ogrodnictwo, kibic piłki nożnej, siat-
kówki i boksu.

Gal Franciszek (9.05.1955 Mochnaczka Wyżna) – dyrek-
tor → ZSZ (1995-98). Ukończył wydział technologii drew-
na w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Z ZSZ
związany od 1977. 
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Gądek Piotr „Admirał” - i pod takim pseudonimem po-
wszechnie znany. Legendarna, tajemnicza i lubiana bo-
bowska postać, wpisująca się na stałe w tutejszy pejzaż 
i dodająca mu swoistego kolorytu. Człowiek, którego nie-
mal każdy zna, każdy tu widział, wielu z nim rozmawiało,
ale niemal nikt o nim nic konkretnego nie wie. Jedno jest
pewne - Admirał od lat pojawia się w B. w sierpniu tak re-
gularnie jak żniwa. Spędza tu miesiąc, spacerując dostoj-
nie po rynku w słynnej czapce marynarskiej, z nieodłącz-
nym zeszytem, w którym notuje pilne sprawy do załatwie-
nia. Zaufane osoby pozdrawia, oddając honory wojskowe,
przykładając dłoń do daszka czapki, a nawet zaszczycając
chwilą rozmowy. Obok marynarskiej czapki nieodłącznym
elementem jego „munduru” jest przypięta do piersi pla-
kietka ze zdjęciem i treścią: Admirał – Piotr Gądek. (Patrz
album zdjęciowy A-58).

� Z bobowskiego archiwum
Do Zwierzchności gminnej w Bobowej: (…) zakazana jest
sprzedaż napojów alkoholowych w niedzielę i święta obcho-
dzone w urzędach państwowych, przyczem ograniczenie 
to wchodzi w życie od godz. 3 dnia przedświątecznego i trwa
do godz. 10 rano dnia poświątecznego. Ponieważ ten zakaz
ustawowy nie jest należycie przestrzegany, skutkiem czego
zachodzą często nadużycia alkoholu w dnie niedzielne 
i świąteczne, które pociągają za sobą krwawe bójki oraz za-
kłócenie porządku publicznego, przeto polecam wezwać
imiennie wszystkich tamtejszych właścicieli sprzedaży napo-
jów alkoholowych, aby lokale swe w dnie powyższe nie tylko
zamknięte utrzymywali, ale także pod żadnym pozorem
wszelkich alkoholi nie wydawali, a to pod rygorem skutków
karnych (…). Wyjątek co do trzymania w tych dniach lokali
otworem stanowią jadłodajnie, które istotnie gościom potra-
wy podają. Czas otwierania i zamykania jadłodajni w nie-
dziele i dnie świąteczne, nie będzie regulowany osobno.
Grybów 29 sierpnia 1928 r.

Gąsior Mariusz (◥) (30.08.1963 Gorlice) – prof. dr hab.
nauk medycznych, kardiolog, dyrektor do spraw medycz-
nych Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Ukoń-
czył SP oraz LO w B. (1982) Absolwent Wydziału Lekar-
skiego w Zabrzu, Śląskiej Akademii Medycznej w Kato-
wicach (1988), także Wydziału Organizacji i Zarządzania

Politechniki Śląskiej oraz Wydziałów Lekarskiego i Far-
maceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej (2002). 

Od początku swojej pracy zawodowej,
związany ze Śląskim Centrum Cho-
rób Serca w Zabrzu (dawniej Woje-
wódzkim Ośrodkiem Kardiologii),
gdzie od 1999 roku pełni funkcję dy-
rektora ds. medycznych.  Od 1997
roku pracownik nauki, nauczyciel
akademicki - adiunkt w III Katedrze 
i Oddziale Klinicznym Kardiologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w  Zabrzu. Wielokrotnie nagradzany 

i wyróżniany za swoją pracę kliniczną, naukową, dydak-
tyczną i organizacyjną, m.in. przez Polskie Towarzystwo
Kardiologiczne, rektora Śląskiej Akademii Medycznej, 
a także przez ministra zdrowia Zbigniewa Religę za oso-
bisty udział we wdrożeniu w Polsce modelu  inwazyjnego
leczenia zawału serca oraz rozwoju kardiochirurgii w Ślą-
skim Centrum  Chorób Serca w Zabrzu. Autor i współau-
tor ponad 130 publikacji naukowych, w tym wielu ogło-
szonych w prestiżowych zagranicznych czasopismach
medycznych, ponad 250 doniesień zjazdowych oraz kil-
kunastu rozdziałów w książkach i podręcznikach. Autor
uznanego za jeden z najlepszych w Polsce podręczników
kardiologii Podręcznik kardiologii. Lekarze i studenci dla
studentów i lekarzy, który jest m.in. owocem wieloletniej
pracy ze studentami i młodymi lekarzami w założonej
przez niego przed prawie 10 laty Sekcji Kardiologii Inwa-
zyjnej Studenckiego Koła Naukowego. Praca z młodymi,
ambitnymi ludźmi jest  dla niego jednym z priorytetów,
dając niezwykłą satysfakcję, a studenci nie pozostają mu
dłużni, zdobywając kilkanaście nagród i wyróżnień na
wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach.
Opiekun kilkunastu przewodów doktorskich, 
w tym wielu wyróżnionych. Kierownik specjalizacji i
opiekun wielu lekarzy specjalizujących się w internie
i kardiologii. Recenzent prac naukowych, projektów ba-

dawczych, streszczeń zjazdowych, doktoratów. Członek
rad naukowych czasopism “Postępy w Kardiologii Inter-
wencyjnej” i “Cardiology Journal”. W pracy zawodowej
od początku związany z kardiologią interwencyjną. Zaj-
muje się małoinwazyjnym inwazyjnym, przezskórnym le-
czeniem chorych z zawałem serca, ostrymi zespołami
wieńcowymi, chorobą wieńcową czy wadami serca.
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Szczególne zaangażowanie dotyczy chorych z zawałem
serca, a dorobek związany z udoskonalaniem technik le-
czenia i dalszym ich rozwojem był podstawą pracy dok-
torskiej i habilitacyjnej. Jest autorem i wykonawcą pro-
jektów badawczych zarówno zamawianych, jak i wdroże-
niowych Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa
Nauki. Jest współtwórcą oraz wykonawcą największego 
w Europie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów
Wieńcowych PL-ACS. Członek Połączonej Grupy Robo-
czej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego
Towarzystwa Medycyny Ratunkowej do spraw zaleceń
dotyczących farmakoterapii wstępnej i kierowania cho-
rych z ostrymi zespołami  wieńcowymi do leczenia inter-
wencyjnego. Członek Grupy Roboczej ds. Kardiologii i
Angiologii Interwencyjnej Narodowego Programu Profi-
laktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowe-
go POLKARD, przy ministrze zdrowia. Powołany przez
ministra zdrowia na członka Zespołu Eksperckiego do
prac nad Centralną Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej
w dziedzinie kardiologii, członek Komisji Egzaminacyjnej
w zakresie specjalizacji z kardiologii. Członek Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego oraz Rady Fundacji Ślą-
skiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Od lat pasjonu-
je się narciarstwem, które całkowicie zdominowało jego
wolny czas. Mieszka w Gliwicach. Rodzina: żona Jadwiga
(z domu Szpila), absolwentka UJ w Krakowie, nauczyciel-
ka; synowie -  Paweł, student II roku Wydziału Lekarskie-
go Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, oraz Maciej -
uczeń VI klasy szkoły podstawowej.

Gąsiorowski Józef ks. (3.02.1920 Stróżna) – → honorowy
obywatel gminy B. W rodzinnej wsi rozpoczął naukę 
w szkole powszechnej, którą kontynuował w B. Do gimnaz-
jum uczęszczał w Wadowicach, rodzinnym mieście swego
ojca. Tu pierwszy raz zetknął się z Karolem Wojtyłą, a po-
nowne spotkanie z przyszłym papieżem miało miejsce 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. W
1950 przyjął święcenia kapłańskie. Pracował w Dobczy-
cach, Wieliczce i Łazanach, aż wreszcie za sprawą 
ks. bp. Karola Wojtyły trafił do Niegowici, pierwszej pla-
cówki Jana Pawła II. Ks. Gąsiorowski żyje sprawami Stróż-
nej – wspomagał finansowo budowę kaplicy, fundował
dzwonnicę i dzwony, mozaikę w prezbiterium i bocznych
ołtarzach, drogę krzyżową, witraże i organy oraz kostkę 
na wybrukowanie kościelnego dziedzińca.

Getto (►str. 32-33) – Niemcy utworzyli je w B. w paź-
dzierniku 1941, zamykając niemal całe centrum. Nie było
ogrodzone, a jedynie oznaczone z czterech stron tablica-
mi z niemieckim napisem: „Dla Żydów obszar zamknię-
ty”. Przekroczenie tej granicy groziło śmiercią. Polacy
mogli przechodzić tylko do kościoła parafialnego, a kilka
polskich rodzin mieszkających w rynku otrzymało prze-
pustki umożliwiające swobodne poruszanie. W szczyto-
wym momencie – czyli latem 1942 - w getcie zgromadzo-
no ok. 2200 → Żydów, przywożąc tu przesiedleńców nie-
mal z całej Małopolski. Z kolei młodych wywożono 
do pracy w Płaszowie i Krakowie. Niemcy utworzyli rów-
nież podporządkowany sobie organ samorządu - Radę
Żydowską (Judenrat). Jej przewodniczącym był Shmiel
Messenger, a po nim Dawid Schuldenfrei. Jeszcze przed
utworzeniem getta, przy radzie istniał Komitet Opieki
Społecznej na czele z dr. Klarą Faff. Organizował pomoc
dla najbiedniejszych mieszkańców B. i przesiedleńców. 
3 listopada 1940 otwarto w getcie kuchnię ludową, która
wydawała 100 obiadów dziennie, oraz ośrodek Centos,
zajmujący się dożywianiem dzieci w wieku 4-14 lat pod-
wieczorkiem, na który składało się kakao i bułka. 
Wydawano 130 posiłków dziennie.
W trudnej sytuacji Żydom starali się pomóc członkowie
konspiracyjnej organizacji Stronnictwa Ludowego „Roch”.
Zajmowała się m.in. dożywianiem głodujących w getcie,
pomocą w ucieczkach, dostarczaniem fałszywych doku-
mentów. Dzięki temu uratowano m.in. Żydówkę Irenę 
Maciejewską, którą przeprowadzono potem na Węgry, 
a rodzina → Halberstamów otrzymała od Józefa Laski met-
ryki kościelne. Z kolei Jan Gajczewski, zastępca dowódcy
plutonu BCh, ukrywał przez kilka tygodni Irenę Kant, któ-
ra po wojnie wyjechała do Izraela. Inny uciekinier z getta 
Jakub Peller, do końca wojny przebywał u rodzin Wasągów
i Wałęsów w Łużnej. Niekiedy pomoc Żydom kończyła się
tragicznie. Dr Józef Pietrzykowski z B. został rozstrzelany
w 1941 w Biegonicach za udzielenie pomocy lekarskiej cho-
remu żydowskiemu dziecku. Wśród ocalonych Żydów zna-
lazł się m.in. Hugo Steinhaus, profesor Uniwersytetu
Lwowskiego, współtwórca lwowskiej szkoły matematycz-
nej. Po udanej ucieczce z Jeżowa, gdzie był przetrzymywa-
ny, został przewieziony do dworu w Stróżach. Tam przeżył
okupację, biorąc udział w tajnym nauczaniu. Po wojnie
pracował na Uniwersytecie Wrocławskim, był członkiem
PAN.
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Na początku 1942 nasiliły się represje wobec Żydów. Do-
konywano coraz liczniejszych egzekucji. 5 stycznia gorlic-
kie gestapo rozstrzelało na cmentarzu 17 osób. Zginęli
m.in.: Joel Adler, Hendla Bauman, Mozes Glazer, Schija
Grundbaum, Joachim Kluger, Chaim Platner, Leib Rot-
tenberg, Syma Uzdorfer.  Do kolejnej masowej egzekucji
doszło 4 marca, a wśród 30 rozstrzelanych i pochowanych
w zbiorowej mogile byli mężczyźni, kobiety i dzieci, m.in.:
Abraham Baldinger, Cudyk Bauman, Salomon Diamand,
Mendel Hollander, Abe Kant, Izrael Kant, Chiel Kurz,
Markus Neuman, Chiel Offner, Mendel Scheinberg, Iz-
zak Schmer, Lazar Unger, Wingor Wall, Jakub Volkman
oraz pięcioosobowa rodzina Wasserlaufów. Podczas tych
egzekucji zginęło też pięć osób z najbliższego otoczenia
rabina → Ben Ziona Halberstama. Mężczyźni ubrani w
rytualne szaty rozstrzelani zostali za stodołą wójta → Ka-
zimierza Wieniawy Długoszowskiego. Do kolejnych eg-
zekucji dochodziło 4 marca – 30 zabitych, kilka dni póź-
niej - 10, 14 marca – 18 osób. Relacje świadków tamtych
egzekucji przechowywane są w archiwum Żydowskiego
Instytutu Historycznego. Tauber Hirsch: „W Bobowej 25
najbogatszych Żydów rozstrzelano. Gestapo żądało wy-
kupienia się pieniędzmi. Pieniądze wzięli, a potem ich
rozstrzelali”. Mojżesz Teller: „SS przyjeżdżali, żądali ma-
teriałów, kuponów na ubrania, butów, futer, złota i kosz-
towności. Po tym udają się do miasta i do każdego napot-
kanego Żyda strzelają. Spotkali starca, ustawili go nad
klozetami, nadbiegła córka z dzieckiem, błaga o litość
dla ojca – zastrzelili ojca i ją z dzieckiem na ręku. 30 Ży-
dów najpoważniejszych w miasteczku zatrzymali w szo-
pie i 15 od razu zastrzelili. Reszcie powiedzieli, że obie-
cują im życie, jeżeli oddadzą wszystkie swe kosztowno-
ści. Oddali wszystkie i mimo to ich zastrzelili”. W tym
okresie rozpowszechniona była wśród bobowskich Ży-
dów przepowiednia głosząca, że z chwilą zniknięcia w
okolicy kuropatw, nastąpi ich zagłada. Podczas srogiej
zimy 1941-42 wyginęły wszystkie kuropatwy.
W lipcu 1942 ok. 800 mieszkańców getta wywieziono 
do Bochni, gdzie pracowali w fabrykach i na budowach.
W tej grupie znaleźli się też dwaj synowie cadyka Hal-
berstama → Szlomo i Chaskel Dawid. 14 sierpnia rozpo-
częto likwidację getta, które zostało otoczone przez nie-
miecką policję i ukraińskie oddziały SS. Polacy mieli 
w tym czasie zakaz opuszczania domów, a nawet zbliża-
nia się do okien. Żydów przez cały dzień przetrzymywa-

no na rynku z rękami na karku – jedni klęczeli, inni sie-
dzieli albo leżeli na ziemi. Według zachowanych relacji,
przez cały dzień panował wielki hałas - słychać było
krzyki, płacz i jęki. 25 osób zabito na miejscu podczas
próby ucieczki i przeszukiwania domów. Wieczorem 
i nocą blisko 800 osób wywieziono dwoma ciężarówkami
do lasu Garbacz k. Stróżówki, gdzie zostali rozstrzelani.
Z miejsca masowej egzekucji uciekł tylko Jakub Hof-
mann. Pozostałych deportowano do obozu pracy przymu-
sowej w Szebniach oraz gett w Gorlicach i Bieczu. 
Potem trafili oni do obozu zagłady w Bełżcu. Po likwidacji
getta, hitlerowcy opróżnili domy z wszelkich przedmio-
tów użytkowych, 82 z nich rozebrali, a materiał wywieźli
koleją do Niemiec. Część domów została zajęta przez Po-
laków. Pożydowski majątek nazywano „piątkowym”. 
Jak podają niektóre źródła, z likwidowanego getta ocalało
kilkadziesiąt osób, którym udało się uciec bądź schować.
Po wojnie powrócili do B. nieliczni Żydzi, którzy przeżyli
okupację głównie w Związku Radzieckim. Nie znaleźli już
jednak dawnej B. – swoich bliskich, znajomych, a nawet
swoich domów. Żaden z nich nie zdecydował się pozostać
tu na stałe. 
(Patrz też album zdjęciowy A-59).

Gmina – B. zajmuje powierzchnię 49,84 km kw., liczba
mieszkańców wynosi ok. 9300, a gęstość zaludnienia ok.
186 osób na km kw. Gminę tworzy osiem sołectw: Berde-
chów (500 mieszkańców), Bobowa (2500), Brzana (B. Dol-
na – 750 i B. Górna – 600), Jankowa (1040), Sędziszowa
(600), Siedliska (1450), Stróżna (950), Wilczyska (1000).
Najwyżej położone miejsce w gminie znajduje się na wyso-
kości 499 m n.p.m., a najniższe na 260 m. W lasach na te-
renie gminy dominuje sosna, jodła i w mniejszym stopniu
świerk, a z drzew liściastych dęby, graby, brzozy i buk, 
a w dolinach rzek i potoków olcha i wierzba. Podłoże geo-
logiczne stanowią piaskowce kredowe i trzeciorzędowe o
budowie fliszowej, poprzerastane warstwami margli, łup-
ków, rogowców, glin, iłów i zlepieńców. Z piaskowców wy-
kształciły się gleby brunatne kwaśne, brunatne bielicowe 
i wyługowane, gleby skrytobielicowe i bielicowe właściwe,
należące do średniej i słabej klasy (III-V). Klimat w rejonie
B. nosi cechy zarówno podgórskiego i górskiego. Pod
względem etnograficznym większość mieszkańców gminy
zaliczana jest do Lachów Sądeckich, a na rzece → Białej
przebiega granica z grupami Pogórzan Zachodnich.
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Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” – po-
wstała w 1948 z połączenia SRH → „Ziarno” w B. oraz
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z Janko-
wej, skupiając 1442 członków. Wśród założycieli byli
m.in. → Andrzej Abram, Stanisław Gąsior i Jan Gryzło, 
a pierwszy zarząd tworzyli Stanisław Górski, Jan Bor-
czuch, Eugeniusz Sowa i Ludwik Bawołek, a niedługo po-
tem miejsce dwóch ostatnich zajęli → Stefan Gryzło 
i Ludwik Wieczorek. Spółdzielnia, oprócz działalności
rolno-spożywczej, do 1950 zajmowała się również pro-
dukcją i skupem koronek klockowych. Na terenie gminy
prowadzono osiem sklepów oraz zlikwidowany w 1957
ośrodek maszynowy, którym kierowali Władysław Sarko-
wicz i Jan Goleniec. W 1949 GS B. decyzją ówczesnych
władz musiała przejąć również działalność gospodarczą
na terenie odległej gminy Śnietnica, z którą B. nawet nie
sąsiadowała. W 1950 powstały: pierwsza Spółdzielnia
Uczniowska „Hafciarka” przy → ZSZ, w wynajętych loka-
lach dwie piekarnie, a w 1951 przejęto skup żywca, otwar-
to masarnię i gospodę. W 1956 uruchomiono wypożyczal-
nię sprzętu gospodarstwa domowego. W 1960 oddano 
do użytku wytwórnię wód gazowanych oraz hurtownię
i rozlewnię piwa, a w 1963 nową piekarnię mechaniczną.
W 1965 GS uruchomił w B. kawiarnię, a w 1970 punkt na-
praw RTV. W 1975 oddano do użytku pawilon gastrono-
miczny, bardziej znany jako „Bobowianka”, oraz hotel 
na 34 miejsca, a w 1977 pawilon handlowy na rynku.
Kolejni prezesi to: Stanisław Górski, Jan Borczuch, 
Edward Kazanecki, Andrzej Ziomek, Ryszard Gąsior, 
Jan Święs, Andrzej Ziomek, Antoni Stanek, Mieczysław
Martuś, Zbigniew Mól. 

� Z bobowskiego archiwum
Do Zwierzchności gminnej w Bobowej: (…) poleciłem zawia-
domić i wezwać wszystkich tamtejszych właścicieli miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych, aby w niedziele i święta
obchodzone w urzędach państwowych, zaniechali sprzeda-
ży pod każdym pozorem wszelkich napojów alkoholowych 
i lokale swe utrzymywali zamknięte. Celem uniknięcia
błędnego zrozumienia powołanego wyżej zarządzenia wy-
jaśniam, że zakazowi sprzedaży i podawania oraz spoży-
wania napojów alkoholowych nie podlega piwo zawierające
do 2,5 procent alkoholu. Przeto polecam jeszcze przed nie-
dzielą zawiadomić właścicieli miejsc sprzedaży napojów al-

koholowych, że piwo zawierające do 2,5 procent alkoholu
mogą w niedzielę i święta sprzedawać, pod warunkiem, 
że na antałkach i butelkach będzie przez producenta na-
znaczone, że piwo zawiera maksimum 2,5 procent alkoho-
lu. Sprzedaż takiego piwa zakazaną jest natomiast nielet-
nim do 21 roku życia, także chociażby tylko wysłanym 
do zakupna przez starszych.
W Grybowie dnia 25 września 1928 r.

Gminny Ośrodek Kultury –  → Centrum Kultury i Pro-
mocji Gminy.

„Gniazdo” - biuletyn wydawany od 2002 przez maturzys-
tów bobowskiego LO z 1952. Pomysł zrodził się podczas
zjazdu z okazji 50-lecia matury. Pisemko wydawane jest 
w nakładzie 12 egzemplarzy raz lub dwa razy do roku i tra-
fia do rąk każdego z uczniów byłej klasy. Zawiera wspom-
nienia, komentarze, listy, wrażenia z podróży. Redaktora-
mi biuletynu są → Janina Zawidzka–Tylec i → Jerzy Stoch.

Gondek Feliks ks. (1821 B. – 9.04.1892 Bochnia) – pro-
boszcz w Krzyżanowicach i Trzcianie. Autor wielu dzieł 
religijno-moralnych.

Grabka Barbara, z domu Majcher (13.01.1962 Stróżna)
– dr nauk humanistycznych, językoznawca-dialektolog,
adiunkt w Zakładzie Dialektologii Instytutu Języka Pol-
skiego PAN w Krakowie, gdzie pracuje od ukończenia
studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Współautor i redaktor wychodzącego w Krakowie Słow-
nika gwar polskich - wydawnictwa, które swym zasięgiem
obejmuje wszystkie polskie dialekty oraz gwary i zawiera
całe ich słownictwo. Jak szacunkowo obliczono, kartoteka
Słownika liczy dwa i pół razy więcej haseł niż dziecięcioto-
mowy Słownik języka polskiego pod red. Doroszewskie-
go. B. Grabka jest autorem książki Nagłos wokaliczny w
gwarach polskich, współautorem dwutomowego 
Indeksu alfabetycznego wyrazów z kartoteki Słownika
gwar polskich oraz redaktorem kilku innych, poza Słow-
nikiem, wydawnictw językoznawczych. Sprawowała me-
rytoryczną opiekę nad opracowaniem → Słownika wyra-
zów i zwrotów w Bobowej używanych autorstwa 
→ Ryszarda Kobaki.
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Gród – ślady średniowiecznego grodu nad → Białą w przy-
siółku Berdechów mogą dowodzić, że początki B. są dużo
wcześniejsze niż oficjalnie przyjęty 1339. Archeolodzy uwa-
żają, iż ulokowany na stromym wzgórzu gród pochodzi 
z IX w. (podobny gród znajdował się nad rzeką w pobli-
skim Jeżowie), co miałoby potwierdzać hipotezę, mówiącą,
że wchodząca w skład księstwa Wiślan B. znajdowała się 
w zasięgu misji chrystianizacyjnej Metodego. Według tej
samej tezy, chrześcijaństwo trafiło do B. już w IX w., a litur-
gia była tu sprawowana w obrządku słowiańskim. Potwier-
dzeniem tego założenia ma być wezwanie → kościoła 
św. Zofii, które - w chrześcijaństwie wschodnim - oznacza
kult Mądrości Bożej. Według tej teorii, B. jest dużo starsza,
a sama wieś początkowo stanowiła zaplecze dla wspomnia-
nych grodów i razem z nimi została zniszczona w czasie
najazdu mongolsko-tatarskiego w 1241, a następnie odbu-
dowana przez kolejnych książąt krakowskich.

Grunwald – 500. rocznicę zwycięstwa nad zakonem krzy-
żackim obchodzono w B. niezwykle uroczyście, bo na
szczeblu powiatowym. Powodem była postać Zygmunta
Gryfity, rycerza walczącego pod Grunwaldem. 10 lipca
1910 odbyło się bodaj największe w historii miasteczka wi-
dowisko plenerowe, które tak wspomina w swoim pamięt-
niku Ludwik Gądek:
„Najpierw jechała banderia około 200 koni. Prowadził ją
jeden właściciel dworu, ponieważ był on w kawalerii ofice-
rem. Chłopi byli ubrani w białe sukmany, niebieskie spod-
nie, kapelusz czarny z czerwoną wstążką i buty z cholewa-
mi (…) Za nimi orkiestra i dzieci szkolne w parach, 
ze wszystkich okolicznych wsi. Następnie młodzież w stro-
jach krakowskich, chóry, delegacje i cały okoliczny naród
obliczony na parę tysięcy ludzi. Pochód pomaszerował
przy dźwiękach orkiestry dętej i wiejskich kapeli aż do to-
poliny, gdzie najpierw mowy okolicznościowe na temat
500. rocznicy zwycięstwa Jagiełły nad Krzyżakami. Później
orkiestra, kapele wiejskie, śpiewy, tańce, na ostatku bande-
ria jeździła różne łamańce, jak prawdziwe wojsko (…) Na
pamiątkę tego obchodu jedną z ulic nazwano Grunwaldzką
i przybito tabliczki po obu końcach ulicy. Ale te tablice 
nie pobyły długo, ponieważ napis na nich był kiepską farbą
namalowany i po deszczu litery się spłukały. Tablice zosta-
ły bez napisu, a że były podobne do stolniczek do wyrabia-
nia ciasta i pierogów, to pewnego poranka zginęły. Widocz-
nie któraś gospodyni potrzebowała”.

Gryfici – rycerze z małopolskiego rodu (herbu Gryf),
pierwsi – historycznie znani - właściciele B. Najznamienit-
szym z nich był Zygmunt Gryfita, burgrabia krakowski,
który sławę zdobył w bitwie pod Grunwaldem, gdzie stawił
się wraz z całą chorągwią (→ Krzyżacy). Pierwszym histo-
rycznie znanym właścicielem B. był Tomisław Gryfita de
Bobowa (1378), dziadek Zygmunta. Po nim majątek przejął
Stanisław z Bobowej (1386-1412). Pod koniec XV w. własno-
ściowo miasto było jednak tak rozdrobnione, że znajdowa-
ło się w rękach kilkunastu różnych osób.

Grygiel Małgorzata (16.07.1961 Nowy Sącz) – nauczyciel-
ka wychowania fizycznego. Absolwentka I LO w Nowym
Sączu oraz wrocławskiej AWF (1985). Pracowała w SP 
w Podegrodziu i Siedliskach, a od 1990 w → LO w B. In-
struktorka tańca narodowego. Od 1994 prowadzi gimna-
stykę dla kobiet, a także amatorski zespół siatkówki – Gru-
pa Kobiet Grających Wieczorową Porą. Założycielka
Szkolnego Teatru Profilaktycznego przy LO, członek
Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, ambasador programu: „Alkohol – nielet-
nim wstęp wzbroniony”. Autorka gminnego programu
„Młodość inaczej” i współtwórca szkolnego projektu
„Szkoła Marzeń” nagrodzonego dotacją UE. Opiekunka
sportu szkolnego z licznymi sukcesami wychowanków 
w biegach przełajowych. Rodzina: mąż Jan, córki – Kata-
rzyna (studentka Uniwersytetu Napiera w Edynburgu) 
i Mariola (studentka AE w Katowicach).

Gryzło Stefan (24.10.1919 Brzana Dolna – 15.02.2005 B.)
– autor wspomnień Historia Żydów w Bobowej, przewod-
niczący Gromadzkiej Rady Narodowej (1962-63) i sekre-
tarz UG w B. Już po ukończeniu szkoły powszechnej ak-
tywnie zaangażował się w działalność  koła ZMW „Wici”.
Od 1932 członek → orkiestry dętej w B., a od 1937 wojsko-
wej orkiestry I Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym
Sączu. Po wybuchu II wojny światowej wraz z częścią od-
działu udał się w kierunku granicy węgierskiej, a po 17
września rozbrojony przez sowietów, przeżywając różne
perypetie, wrócił do B. i rozpoczął pracę w Spółdzielni
Spożywców „Zagroda” w Brzanie. W 1941 wstąpił do Bata-
lionów Chłopskich, gdzie pełnił funkcję łącznika. Zapo-
czątkował działalność młodzieżowej organizacji bojowej
„Młody Las” w rejonie B. W 1943 ukończył koresponden-
cyjnie studia spółdzielcze, jako księgowy i kierownik hand-
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lowy. W 1944 zagrożony aresztowaniem, przedostał się 
do Zabrodzia w okolice Warszawy, gdzie pracował w spół-
dzielni „Jutrzenka”. W maju tego samego roku wstąpił 
do AK i brał udział w partyzanckiej akcji na pociąg pancer-
ny w Tłuszczu, pod dowództwem kpt. Dęba. We wrześniu
1944 został aresztowany przez NKWD  za przynależność
do AK i wywieziony do łagru w Borowiczi w obwodzie 
Nowogrodzkim w ZSRR, gdzie spędził blisko 20 miesięcy. 
Po wojnie z przerwami pracował w → GS „Samopomoc
Chłopska” w B., był prezesem zarządu GS Tylicz (1949-
52), kierownikiem konsumów w Nowym Sączu i Limano-
wej (1952-57) i  jako górnik w KWK Wesoła (1960-61). 
W latach 1962-70 pracował na stanowiskach przewodni-
czącego i sekretarza UG w B., a od 1970 do emerytury 
w cegielni w Stróżach. Wieloletni sekretarz → Koła Ło-
wieckiego „Bażant”. 6 kwietnia 2000 mianowany przez
prezydenta RP ze stopnia szeregowego na podporucznika,
a 12 września 2004 na porucznika WP. Aktywny działacz
wielu stowarzyszeń społecznych i organizacji kombatan-
ckich, uhonorowany 25 odznaczeniami i medalami. Rodzi-
na: żona Władysława z domu Babicz, syn Zbigniew – nad-
leśniczy Nadleśnictwa Nawojowa, córka Barbara Durlak 
– nauczycielka → SP. Hobby - wędkarstwo, łowiectwo, gra
na klarnecie, majsterkowanie.

Gryzło Władysław (20.04.1953 Jankowa) – ksiądz jezui-
ta. Absolwent → LO w B. Encyklopedia Towarzystwa Jezu-
sowego pisze o nim: „Wstąpił do Towarzystwa 10.10.1972 
w Starej Wsi; wyświęcony 7.06.1980 w Neapolu. Syn Ed-
warda i Zofii zd. Piszczek. Ukończył filozofię w Krakowie,
teologię w Neapolu i teologię moralną na Uniwersytecie
Gregoriańskim w Rzymie. Promotor powołań zakonnych
1983-91, prefekt kleryków w Krakowie 1986-88, superior 
w Częstochowie, potem był w USA, a teraz w Rzymie re-
daktor „L’Osservatore Romano. Rekolekcjonista”.

Z bobowskiego archiwum
Do Urzędu Skarbowego w Gorlicach:
(…) po zbadaniu Zarząd gminny w Bobowej stwierdza, 
że Władysław Podobiński zamieszkały w Bobowej zaniechał
wykonywać wyrób obuwia i sprzedaż takowego z dniem
30.XII.1933, ani po temże nikt tego przedsiębiorstwa nie ob-
jął. Równocześnie stwierdza się, że wyżej wymieniony zmarł
w Bobowej dnia 22 lutego 1934.

(…) Zarząd gminny stwierdza, że Dwojra Bitterman zanie-
chała piekarstwo z dniem 31.XII.1933, zaś piekarstwo w lo-
kalu wyżej wymienionej wykonuje od 1.I.1934 Chaim Juda
Bitterman (…).
(…) Zarząd gminny stwierdza, że Wolf Wasserlauf zwinął
skład siana obok stacji kolejowej w Bobowej z dniem
31.XII.1932, zaś czem się trudni wyżej wymieniony, tego nie
zdołano ustalić, albowiem ten mieszka stale w Nowym Są-
czu. Równocześnie stwierdza się, że składu po wyżej wymie-
nionym nikt nie objął (…).
(… ) Zarząd gminny stwierdza, że Leib Rottenberg zanie-
chał handel towarów mieszanych w Bobowej z dniem
31.XII.1933, zaś w lokalu tem samem otworzyła sklep towa-
rów mieszanych Girla Sander, żona wymienionego (…).

Gucwa Józef (►str.38) (17.03.1952 B.) – kolekcjoner za-
bytkowych pojazdów, motocykli i silników stacjonarnych,
mistrz Polski w kategorii „motocykle do 1945 r.” (2007).
Absolwent ZSZ w Gorlicach w zawodzie przetwórstwo
mięsne (1969) oraz Zaocznego Technikum Przemysłu Spo-
żywczego w Krakowie w tej samej specjalności (1976). 
Pracował jako masarz w → GS B. (1967-77) oraz w Zakła-
dach Mięsnych w Nowym Sączu jako starszy klasyfikator
żywca i mięsa – rzeczoznawca (1977-86), prowadził też
własną działalność gospodarczą, obecnie na emeryturze.
Członek Głównej Podkomisji Pojazdów Zabytkowych przy
Polskim Związku Motorowym, uczestnik wielu rajdów 
i wystaw. W swojej kolekcji posiada trzynaście motorów
i trzy samochody, m.in.: DKW N2 350/1 nazywany Saharą,
produkowany dla Wehrmachtu z 1944, DKW SB 200 z
1936, miele z 1935, vanderera z 1936, fenomena z 1938, ex-
celsiora z 1928, peugeota z 1956, velorex z 1962, dwa junaki
– M 07 z 1958 i M 10 z 1964 oraz półciężarówkę framo z
1938, warszawę 1969 i syrenę bosto z 1982. Do najwięk-
szych sukcesów zalicza wicemistrzostwo i mistrzostwo Pol-
ski (2006 i 2007) w kat. motocykli wyprodukowanych
przed rokiem 1945, I miejsce w Motocyklowych Turystycz-
nych Mistrzostwach Województwa Nowosądeckiego (1998)
oraz zdobycie tytułu „Motocykla Zabytkowego roku 2007”
za NSU OSL 351 z 1938. Swoje zbiory prezentuje każdego
roku na specjalnym stoisku podczas → Międzynarodowego
Festiwalu Koronki Klockowej. Rodzina: żona Małgorzata,
synowie Tomasz i Grzegorz.
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Gwara – bobowska została opisana 
w → Słowniku wyrazów i zwrotów ję-
zykowych w Bobowej używanych →
Ryszarda Kobaki. Należy ona do szero-
ko pojętego dialektu małopolskiego, 
a dokładnie zalicza się ją do gwar
wschodniej Małopolski. Poniżej przy-
kładowy fragment tekstu napisany 
z użyciem charakterystycznych zwro-
tów, jakie można znaleźć w słowniku,
wraz z tłumaczeniem na… język polski.

A to ciekawe
Bejdoki i bącek paryjówki
Ligynza przyszed uciorany i umorcany.
Mioł na sobie ino jupe i łoberok. Chyrał
straśnie i dondrał cosik, moze z tego, ze
łon jest pieroński kurzok. Na polu biyda,
paciara i pluta. Dys i śnieg kidoł, a łon
lecioł do nas w dyrdy świńskim trapem.
Wiadomo, ze Ligynza jest bojcorz, lejwo-
da i fifok. Ciengiem godoł po pańsku 

i z halajstrą sie nie miesał. Zdawało sie,
ze to ktoś ze światu. Choć wsyscy wie-
dzieli, ze on nie jest gulon ino łataś, 
to był hok do roboty. Brat jego był zaś
muc, mynkoła, próźniok, niepogodany 
i nieuzyty cłowiek. Aciu był całkiem inny
i mioł zawse przy sobie bącek paryjówki,
to go wszystkie bejdoki, bordy i pindy lu-
biły. Czasem mioł naweł pół kwarty. 
Z psiorów paryjówke robił, a jak popił
to siepał sie do każdego. Zawsześmy mu
wtedy mówili: dupalala huziu bobo!
Sprawdź, ile zrozumiałeś z tego 
tekstu:
Ligęza (najpopularniejsze w rejonie
Bobowej nazwisko) przyszedł bardzo
brudny. Miał na sobie tylko zniszczo-
ną kurtkę. Mocno kaszlał i mruczał
pod nosem niezadowolony. Może był
przeziębiony, a może dlatego, że bar-
dzo dużo palił. Na polu było zimno,
roztopy i słota. Padał deszcz na prze-
mian ze śniegiem, a on biegł do nas
bardzo szybko. Wiadomo było, że Li-
gęza jest plotkarzem, fantastą i prze-
mądrzalcem. Ciągle mówił tylko języ-
kiem ludzi z miasta i z motłochem nie
przestawał. Choć zaliczał się raczej do
niepoważnie traktowanych bobow-
skich mieszczan, był pracowitym czło-
wiekiem. Z kolei jego brat był mało
energicznym, nudziarzem, leniem,
mrukliwym i nieżyczliwym człowie-
kiem. Aciu był całkiem inny i zawsze
miał przy sobie małą buteleczkę samo-
gonu, za co go lubiły wszystkie bobow-
skie głuptaki, wariatki i niezbyt do-
brze prowadzące się dziewczyny. Cza-
sem Aciu miewał przy sobie nawet pół
litra bimbru, który pędził najczęściej 
z niedojrzałych jabłek. Kiedy popił
swojego samogonu, zazwyczaj rwał się
do bitki z każdym, a myśmy mu wów-
czas mówili, że gada od rzeczy.
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Halberstam Ben Zion (1873-1941 Lwów) – jedyny syn 
→ Salomona, kontynuator i spadkobierca nauk ojca, któ-

rego przerósł sławą i znaczeniem.
Charyzmatyczny bobowski → cadyk,
posiadający opinię cudotwórcy. 
W szczytowym okresie jego popular-
ności pielgrzymowali do niego po po-
moc i radę Żydzi z całej Europy Środ-
kowej i Wschodniej. Jego autorytet
sprawił, iż do → mądrości cadyka, w
najróżniejszych sprawach odwoływali
się nie tylko Żydzi. Wielki talent mu-
zyczny. Zasłynął jako kompozytor
melodii chasydzkich, do których mo-

tywy czerpał m.in. z lokalnego folkloru. Założyciel 16 → je-
sziw w Małopolsce. Z drugą żoną Chają Fradl (z pierwszą
rozwiódł się z powodu braku dzieci) posiadał liczne po-
tomstwo: siedem córek i czterech synów (patrz ramka). 
Do historii przeszła dwójka – ocalony z wojennej zagłady
syn → Szlomo, który wyjechał do Ameryki, gdzie w No-
wym Jorku na → Brooklynie odtworzył chasydzką wspól-
notę z B., oraz córka → Nechema. Jej → wesele do dziś zali-
czane jest do najbarwniejszych wydarzeń w dziejach mias-
ta. Ben Zion po I wojnie światowej, którą spędził w Wied-
niu, powrócił do B., udzielając się w życiu gminy. Był po-
ważany również przez świeckie władze Rzeczpospolitej.
Zasłynął m.in. z wystąpień patriotycznych i wezwań do
modlitwy za Polskę oraz rządzących krajem. Mocno zaan-
gażował się w pomoc Żydom zbiegłym i deportowanym 
z Niemiec przed II wojną światową. W 1939 podpisał on,
na prośbę → Kazimierza Wieniawy-Długoszowskiego apel
do ludności żydowskiej w Galicji nawołujący do zakupu
rządowych obligacji i zbiórki pieniędzy na wyposażenie
polskiej armii. Głośna była również jego działalność do-
broczynna. Wraz z częścią rodziny i ulubionym uczniem
Awigdorem Brinerem zginął zamordowany przez Nie-
mców w obozie we Lwowie, dokąd uciekli po wybuchu 

II wojny światowej. Mógł uniknąć śmierci, bowiem posia-
dał wystawiony dokument zezwalający mu na wyjazd do
Kostaryki, ale nie skorzystał z tej możliwości.

DZIECI BEN ZIONA HALBERSTAMA 
I CHAJI FRADL
CóRKI:
1. Devora Leah (Lejcia), żona Jankela Twerskiego, 

z którym wyjechała do USA w latach 20. Jej mąż był
głównym rabinem Milwaukee. Mieli pięcioro dzieci,
m.in.  dr Joshua Twerski jest światowej sławy psy-
chiatrą, Aaron Twerski był profesorem prawa 
na Harwardzie i dziekanem nowojorskiej Low Scho-
ol, a najmłodszy syn Michael zastąpił ojca jako głów-
ny rabin Milwaukee. Devora Twerski zmarła w 1994;

2.Rivka Beila (Ryfcia), straciła pierwszego męża (Hal-
berstama) w 1941. Po wojnie wyszła ponownie za
mąż za Pearlmana. Miała dwójkę dzieci z pierwszego
małżeństwa – córka mieszka w Toronto, syn 
w Londynie;

3.→ Nechema Golda (Chumcia);
4.Bracha (Bucia) pierwszego męża – również Halber-

stama – straciła w 1941 (miała z nim syna Chaima
Hershela), wyszła ponownie za mąż za rabina Lem-
bergera z Węgier. Ich dzieci mieszkają w Nowym
Jorku;

5.Gitcha (Gicia) Lipshutz, wyszła za mąż w 1950,
mieszkała w Antwerpii, miała dwóch synów, zmarła
w 1994;

6.Steindel Ratza (Racia) Weitz, wyszła za mąż w 1950,
mieszkała najpierw w USA, późnej w Londynie;

7.Malka (Mella) Jacober ma dwoje dzieci i mieszka 
w Londynie.

SYNOWIE:
1.→ Szlomo (Salomon);
2.Chaim Shea, zmarł wywieziony na Syberię, przeżyli:

jego żona Leah (Leika) i dwóch synów, którzy zostali
rabinami w Nowym Jorku;

3.Chaskel Dawid, ocalał z wojennej zagłady. Z bobow-
skiego getta wraz z bratem Szlomo został wywiezio-
ny do pracy przymusowej w Bochni. Zmarł w 1984 
w Nowym Jorku, z żoną Rivkach (Rivkale) mieli
czworo dzieci;

4. Moishe Aaron (zginął w 1941 we Lwowie).



Halberstam Chaim (1793-1876) – słynny cadyk, założyciel
sądeckiej dynastii. Od niej pochodzi bobowska linia, której
dał początek jego wnuk → Salomon ben Natan. Chaim przy-
jął nazwisko Halberstam, a wzięło się ono od miejsca pocho-
dzenia jego matki – Halberstadu. W Nowym Sączu osiadł
w 1830, głosząc zasadę miłości bliźniego, jako naczelną w
swojej nauce. Żył skromnie, a nawet ubogo, pieniądze rozda-
jąc potrzebującym. W religii zwalczał wszelki ceremoniał,
który nie był bezpośrednio związany z czcią oddawaną
wprost Bogu. Ojciec siedmiu synów, z których każdy stał się
założycielem dalszej gałęzi rodowej Halberstamów. Synowie
i wnukowie Chaima rozsławili jego świątobliwość poza gra-
nice Galicji i monarchii austro-węgierskiej.

Halberstam Naftali Cwi (1931 B. – 23.03.2005 Nowy Jork) –
czwarty cadyk bobowski, syn → Szlomo z pierwszego małżeń-

stwa. W przeciwieństwie do ojca i dziad-
ka nie miał opinii charyzmatycznego
przywódcy duchowego. Funkcję przej-
mował w wieku 69 lat i nie bez znaczenia
dla nowojorskiej wspólnoty był fakt, 
iż Naftali urodził się jeszcze w B. To jemu
oficjalnie przypadła zaszczytna funkcja,
choć bobowscy chasydzi z równie dużym
szacunkiem traktowali jego młodszego
brata Ben Ziona, syna Szlomo z drugie-
go małżeństwa, urodzonego już w Ame-
ryce. Po jego śmierci pozostał dylemat,

kto po Naftalim powinien dziedziczyć godność cadyka. Ten bo-
wiem posiadał tylko dwie córki, więc - zdaniem jednych - pią-
tym cadykiem powinien zostać mąż starszej z nich Rachel – Jo-
szua Rubin. Według innych, funkcja powinna przypaść wspom-
nianemu bratu Ben Zionowi, i tak też się stało.

Halberstam Nechema „Chumcia” (◤) (1910 B. – 2004
Londyn) – córka cadyka → Ben Ziona Halberstama. Do le-
gendy przeszedł jej ślub i → wesele (10 marca 1931) z Mojże-
szem Stemplem, synem wiceprezesa Rady Gminy Żydow-
skiej w Krakowie Feivisha Stempla. Jej mąż zginął w 1941
rozstrzelany we Lwowie. Nechema ocalała, a po wojnie wraz
z dziećmi - synem Leibele i córką Shoshaną (Roizą) - znalaz-
ła się w Londynie. Tam w 1947 po raz drugi wyszła za mąż 
za Osiasa Freshwatera (pochodzący z Gdańska wdowiec,
jego żonę i czwórkę dzieci zamordowali Niemcy), z którym
miała również dwoje dzieci – Ben Ziona i Salomona. 

Halberstam Salomon ben Natan (1847 - 24.06.1906 B.)
– syn Meira Natana i wnuk słynnego sądeckiego cadyka →
Chaima Halberstama. Żonaty z Rivką Henną Rosenfeld.
Założyciel bobowskiej linii dynastii sądeckiej. Salomon
przybył do B. w 1893. Utworzył tu i prowadził m.in. → jeszi-
wę, szkołę talmudyczną, która szybko stała się centralnym
punktem → chasydzkiego ośrodka religijnego, kładąc na-
cisk na studia talmudyczne i bardzo skromne życie. Ścią-
gali tu na naukę młodzi Żydzi z całej Galicji. Chasydzi wie-
rzyli, że → cadyk, poprzez swoje święte czyny, może uchy-
lać surowe boskie wyroki. Powie o nim blisko sto lat póź-
niej → Szewach Weiss, ambasador Izraela: „W Bobow
mieszkał sławny cadyk, ktoś jak poseł Boga”. Z całą pew-
nością był to człowiek otoczony czcią, do którego wszyscy
Żydzi odnosili się z respektem i zwracali z prośbą o roz-
strzyganie różnych życiowych problemów.
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Halberstam Szlomo, Salomon (1908 B. - 2.08.2000
Nowy Jork) – najstarszy syn → Ben Ziona i trzeci cadyk

bobowski. Ocalały z Holokaustu zało-
życiel bobowskiej synagogi w Nowym
Jorku, przez co zapewnił ciągłość dy-
nastii. Dzięki niemu na → Brooklynie
odtworzona została po wojnie bo-
bowska wspólnota chasydzka. W lip-
cu 1942 w transporcie ponad 800
osób, m.in. z bratem Chaskelem Da-
videm został wywieziony z bobow-
skiego → getta do prac przymuso-
wych w Bochni. Szlomo udało się
uniknąć śmierci dzięki aryjskiemu

wyglądowi. Wcześniej, jeszcze we lwowskim getcie, na po-
lecenie ojca ogolił brodę i wraz z matką oraz sześcioma
siostrami (trzy zostały wdowami) i najmłodszym synem 
→ Naftali Cwi rozpoczął przez Węgry podróż ku ocaleniu.
Stało się to możliwe po nawiązaniu kontaktu z rodziną
matki, z pochodzenia Węgierką, i zorganizowaniu fałszy-
wych dokumentów. Po dotarciu do Nowego Jorku założył
dla ocalałych bobowkich Żydów szkołę handlową, a nowe
życie w Ameryce zaczynali od nauki szlifowania diamen-
tów i zegarmistrzostwa. W USA ożenił się po raz drugi
(pierwsza żona zginęła w Polsce) z Friedą, z którą miał
sześcioro dzieci.
Po wojnie prawdopodobnie tylko raz odwiedził B. w latach
70. XX w. Gościł wówczas m.in. w domu → Mieczysława
Kowalskiego, interesując się przedwojennymi śladami tu-
tejszych Żydów. Szlomo wydał w Nowym Jorku dwutomo-
wy zbiór komentarzy swojego ojca do Pięcioksięgu 
pt. Świętość Syjonu (1967 i 1978). Ulica, przy której za-
mieszkał, nazwana została Bobowską Promenadą. Po nim
bobowskim cadykiem w USA został jego syn Naftali Cwi.

Hebda Jan (►) (13.09.1897 Biadoliny – 24.10.1981) – poli-
cjant. Skierowany jako przodownik do pracy w B. z Grybo-
wa w 1929. W 1935 wyjechał do Mościsk w województwie
lwowskim. Po wybuchu wojny wrócił do B. i pracował 
w policji przez całą okupację. Członek AK, m.in. przecho-
wywał w domu partyzancką broń oddziału Zbigniewa To-
masia, który chciał wysadzić niemiecki pociąg z materiała-
mi wybuchowymi na stacji w B. Młodzi partyzanci zostali
jednak powstrzymani i do akcji nie doszło, bowiem w od-
wecie całemu miasteczku mogło grozić spalenie. 
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W styczniu 1945 J. Hebda został wywieziony wraz z innymi
bobowskimi policjantami – Laską i Sroczyńskim - do Don-
basu w ZSRR, a jesienią tego samego roku, na mocy amne-
stii zostali wypuszczeni. Po wojnie pracował w urzędzie
gminy w B.

Hebda Leokadia (17.02.1932 Grybów) – emerytowana
nauczycielka. Wykształcenie wyższe - pedagogiczne. Pełni-
ła m.in. funkcję sekretarza gminnego ZNP w B. i przez jed-
ną kadencję radnej gminnej.

Hebda Michał (6.01.1929 Suwczyn) – dyrektor → ZSZ
(1964-86). Absolwent Politechniki Krakowskiej (instytut
pojazdów samochodowych i silników spalinowych). Wcześ-
niej pracował jako nauczyciel przedmiotów zawodowych 
i kierownik warsztatów szkolnych w Szkole Rzemiosł Arty-
stycznych w Łysej Górze. Pierwszy raz odwiedził B. dwa
miesiące przed objęciem stanowiska, a wrażenia z tej wizy-
ty – opisane we wspomnieniach – były fatalne. Do B. pro-
wadziła wówczas żwirowa droga, na której wybojach auto
przyszłego dyrektora uszkodziło resor. W jeszcze gorszym
stanie była szkoła: „Budynek (były rabinat) groził zawale-
niem, była synagoga nie spełniała wymaganych warunków
prowadzenia w tym budynku zajęć praktycznych stolar-
stwa”. Za kadencji M. Hebdy m.in. wybudowane zostały
nowe warsztaty szkolne, dokończona rozbudowa internatu
oraz przeprowadzony kapitalny remont szkoły, a w zasa-
dzie rozbiórka dawnego domu rabina i na jego fundamen-
tach postawienie trzykondygnacyjnego budynku (1971).

Herb (◢) – obecnie używany od 1990, to powrót do dawnej
symboliki, czyli herbu sprzed 1934 – w czerwonym polu
tarczy przekrzyżowana srebrna rogacizna. Herbu tego
miasto używało co najmniej 80 lat w XV i XVI w. 
oraz w XIX i XX w.

Honorowi Obywatele Gminy Bobowa – dotychczas
Rada Gminy przyznała cztery takie tytuły i wszystkie
otrzymali księża: → ks. Stanisław Chrzan (2004), 
ks. Józef Pyrek (2005), → ks. Józef Gąsiorowski (2006), 
→ ks. Stanisław Święch (2007).

I� A to ciekawe
Ilustrowany przewodnik po Galicji, Bukowinie, Spiszu,
Orawie i Śląsku Cieszyńskim – autorstwa dr. Mieczysła-
wa Orłowicza, wydany we Lwowie w 1914 tak pisze o B.:
„Bobowa 50 km - 260 m.n.m. miasteczko o 1550 m. (750 ż);
Domy gościnne Abrahama Susskinda i S. Goldfingera, gos-
poda Józefy Barankowej. Kościół farny, ceglany gotyk z XIV
w., dawniej kolegiata; odnowiony po pożarze w r. 1889 
nie ma żadnych zabytków. Z boku barokowa kaplica. Ko-
ściół św. Zofii, dawniej zbór ariański, ludność trudni się 
wyrobem koronek”.

Inskrypcja -  na stelli nagrobnej → Chaima Jakuba spoczywa-
jącego w → ohelu na bobowskim → kirkucie umieszczono taki
oto napis: „Korona prawa i Korona Dobrego Imienia, Pan
nauczyciel i gaon, sprawiedliwy i prawy, pobożny i sławny,
czcigodne, święte i chwalebne jego imię, nasz nauczyciel, pan
i mistrz Chaim Jakub (pamięć sprawiedliwego na życie 
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w świecie przyszłym), syn gaona, sprawiedliwego, sławnego
naszego nauczyciela, pana mistrza Mojżesza Józefa (pamięć
sprawiedliwego na życie w świecie przyszłym), przewodniczą-
cego sądu gminy Ujhely, wnuk gaona, sprawiedliwego Uracz
serce (pamięć sprawiedliwego na życie w świecie przyszłym) 
i wnuk gaona świętego bożego, diademu Izraela, autora Ra-
dości Mojżesza (pamięć sprawiedliwego na życie w świecie
przyszłym), zięć admora gaona świętego, naszego nauczycie-
la, pana mistrza Salomona (pamięć sprawiedliwego błogosła-
wiona na życie w świecie przyszłym), z tej gminy, wnuka gao-
na świętego, światła wygnania, autora Słów Chaima (pamięć
sprawiedliwego błogosławiona na życie w świecie przyszłym)
i autora Wyżej w świętości z rodziny Chachama Cwi i naszego
nauczyciela, pana i mistrza Salomona  Lurii (pamięć spra-
wiedliwego błogosławiona na życie w świecie przyszłym).
Służył w koronie rabina 25 lat w mieście Limanowa”.
(źródło tłumaczenia: Marcin Wodziński
Groby cadyków w Polsce).

J
Janus Stanisława (+1999) – nauczycielka języka polskie-
go. Do B. przyjechała z Pilzna. Pracowała w → LO (1956-
62) i → SP (1962-73), również jako bibliotekarka. Poetka,
jeden z jej wierszy pt. Patron szkoły, został oficjalnie przy-
jęty przez SP im. Stanisława Staszica jako poetyckie mot-
to.

Jarmarki (► str. 42) – jakaś forma handlu miała tu
miejsce zapewne już w średniowieczu, bowiem wzdłuż →
Białej wiódł od najdawniejszych czasów szlak handlowy 
z południa przez Nowy Sącz i dalej na Wojnicz i Biecz.
Prawo do jarmarków nadał B. król Aleksander Jagielloń-
czyk w 1503, a dwa pierwsze odbywały się 4 lipca 
(św. Prokopa) i 8 września (narodzenie NMP), potem ko-
lejni władcy wyznaczali kilka następnych dni. W każdy
wtorek natomiast odbywały się targi, będące dla okolicz-
nej ludności okazją do większych zakupów. Tradycyjnym
miejscem targów był plac przy głównej drodze poniżej 
→ kościoła św. Zofii.

� Z bobowskiego archiwum
Jako plac targowy wyznacza się rynek główny po obyd-
wu stronach drogi rządowej (…). Jeżeli na dzień targo-
wy, to jest we czwartek, przypada święto katolickie targ
odbędzie się w najbliższym dniu powszednim tego same-
go tygodnia (…). Na zapytanie inspekcyi targowej strony
obowiązane są umówioną lub uzyskaną za towar cenę
rzetelnie oznajmić (…). Przedmiotem targów tygodnio-
wych są: wiktuały i pospolite artykuły potrzeb powszed-
nich tudzież trzoda chlewna (…). Dla ułatwienia obrotu
i wolnego przejazdu postanawia się: fury przyjeżdżające
na targ mają po lewej stronie ulicy wprost bez przery-
wania na właściwy plac targowy zdążać, gdyż po drodze
sprzedawać nie wolno (…). 
Wprowadzone artykuły targowe wolno tylko na wyzna-
czonych ku temu placach, w godzinach targowych sprze-
dawać, inaczej bowiem sprzedający i wyszczególnieni 
w następnych paragrafach kupujący karze podlegają.
Wyjątek stanowi śmietanka i mleko zamówione, tu-
dzież drzewo w wiązkach (…). 
Ryby mają się na wagę sprzedawać, a waga powinna
być czysto utrzymaną (…). Na konie w Bobowy targu 
nie ma. Również co do buhajów należytą ostrożność za-
chować należy (…). Ktoby na placu targowym nieprzy-
zwoicie się zachowywał, nie słuchał bez zwłoki inspekto-
rów lub nadzorców targowych, albo ich nakazom sprze-
ciwiał się lub ktoby w celu podniesienia cen fałszywe po-
głoski rozsiewał, będzie z placu oddalony i wedle oko-
liczności ulegnie karom (…).
Regulamin targowy dla gminy Bobowa, 26.04.1922

Jarzyński Wincenty ks. – → proboszcz (1827-46). 
Duchowny zaangażowany w działalność polityczną 
i narodowowyzwoleńczą, spiskowiec z powstania kra-
kowskiego, aresztowany w czasie wypadków rabacyj-
nych. Wówczas też przestał pełnić swoją funkcję.

Jaworscy – właściciele B. od pierwszych lat XVIII w.,
którzy przejęli ją od → Laskowskich. W historii miasta
na trwałe zapisał się Michał Jaworski, który w 1732 ze-
zwolił na osiedlenie się tu → Żydów. W 1740 kolejnymi
właścicielami B. zostali → Łętowscy.
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Przedmiotem targów tygodniowych są: wiktuały i pospolite artykuły 
potrzeb powszednich tudzież trzoda chlewna (…).



Jedynak Marian ks. (▲) (23.08.1949 Brzesko) – → pro-
boszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w B. od sierpnia
2004. Jego rodzice, Jan i Zofia, pracowali na roli i hodowali
kwiaty, a dom Jedynaków – jak pisze ks. Franciszek Kostrze-
wa w swojej książce Wezwał ich Pan: „(…) Był przez wiele lat
jakby ewangeliczną Betanią dla  wielu kapłanów”. Długo sto-
łował się tam m.in. wieloletni proboszcz w Brzesku-Sowli-
nach i katecheta w tamtejszym liceum - ks. Stanisław Pękala,
a mieszkał i uczył młodzież ks. Edward Limanówka. Atmo-
sfera rodzinnego domu miała głęboki wpływ na wybór życio-
wej drogi późniejszego księdza, który dopiero jako student
seminarium duchownego, dowiedział się, iż zaraz po urodze-
niu, położna zaniosła go do szpitalnej kaplicy i położyła 
na ołtarzu. Ks. Jedynak zwykł zresztą mawiać, że już wów-
czas jego życie z góry zostało skierowane ku Bogu. Z czwórki
rodzeństwa również jego brat Kazimierz wybrał stan du-
chowny. Absolwent SP nr 2 w Brzesku (1963) oraz tamtejsze-
go liceum ogólnokształcącego (1967). Sześcioletnie studia 
w tarnowskim Seminarium Duchownym ukończył w 1973,
święcenia kapłańskie przyjmując 27 maja z rąk ówczesnego
biskupa Jerzego Ablewicza. Tydzień później odprawił mszę
św. prymicyjną w rodzinnej parafii. W tym samym roku
otrzymał pierwszą placówkę duszpasterską w Wierzchosła-
wicach k. Tarnowa. W latach 1974-78 pełnił obowiązki wika-
riusza w parafii Jurków k. Dobrej, potem pracował w Zakli-

czynie nad Dunajcem (1978-81), a później w parafii Tęgobo-
rze (1981-89). W 1982 biskup zlecił mu przeniesienie na nowe
miejsce zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja (1753) z Tę-
goborzy do Tabaszowej, mianując go jednocześnie rektorem
nowej wspólnoty wiernych. 21.06.1989 ks. Marian Jedynak
został pierwszym proboszczem nowej parafii.

Jesziwa – wyższa szkoła talmudyczna dla – jak oficjalnie
mówiono - nieżonatych studentów, czyli w praktyce 
dla chłopców powyżej 14. roku życia. Bobowska jesziwa
ściągała tu → Żydów z całej Europy Środkowo-Wschod-
niej. W B. istniał również cheder, szkoła dla młodszych
chłopców, w której – jeszcze przed pójściem do polskiej
szkoły powszechnej - uczyli się pisać po hebrajsku i wygła-
szać z pamięci fragmenty Talmudu.

Job Kazimiera (29.06.1910 - 26.10.2007)  - długoletni wy-
chowawca młodzieży, pedagog, społecznik, łączniczka Ar-
mii Krajowej, nauczycielka tajnych kompletów, wielka pat-
riotka i bobowianka.

Job Stanisław (5.10.1948 B.) – emeryt. Pracował w Radzie
Narodowej Miasta Krakowa (1967-70), Przedsiębiorstwie
Handlu Wyposażenia Mieszkań „Domar” Kraków (1970-
96), w sieci handlowej Swarzędzkiej Fabryki Mebli (1997-
98), spółce HOOP w Warszawie (1999-2005). Żona Halina,
synowie Piotr i Mateusz. Hobby – historia, geografia, 
podróże, kibic Cracovii.

Jordanowie – małopolski ród wywodzący się z Wieliczki,
do którego – po → Gryfitach - należała B. Pierwszym jej
właścicielem od 1522 był Achacy Jordan, któremu udało
się skupić w jednym ręku miasto, wcześniej rozdrobnione
pomiędzy wielu właścicieli. Achacy posiadał opinię dobre-
go gospodarza, jego zasługą było m.in. powstanie → kole-
giaty i wzmocnienie bobowskiego → rzemiosła. Jego syn -
Mikołaj zapisał się w historii B. jako gorący zwolennik →
reformacji, autor zmiany bobowskiej kolegiaty na → zbór
kalwiński i człowiek wojujący z katolicyzmem przy uży-
ciu… armat (→ kościół św. Krzyża). Kolejnymi właściciela-
mi miasta byli jeszcze Achacy II i Achacy III - student Aka-
demii Krakowskiej. Z powodu kłopotów finansowych za-
stawił on B. Stanisławowi Wieruskiemu, a dwa lata póź-
niej, w 1625 sprzedał miasto → Tarnowskim.
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� Z bobowskiego archiwum
Do Tymczasowego Wydziału Powiatowego w Nowym Sączu:
(…) Zarząd gminny w Bobowej stwierdza, że Beniamin Honig
zamieszkały w Bobowej, tak w roku 1929, jak i w następnych
latach nie posiadał świadectwa przemysłowego i też żadnego
przedsiębiorstwa handlowego nie prowadził i nie prowadzi,
natomiast handel towarów bławatnych w roku 1929 i do cza-
su obecnego wykonuje żona wymienionego tj. Sara Honig false
Plattner i ta ostatnia w roku 1929 posiadała świadectwo
przemysłowe III kategorji wydane przez byłą Kasę Skarbową
w Grybowie (…).
(…) Zarząd gminny donosi następująco: 1. Wyżej wymieniona
Schiff Rachela z Dillarów jest całkiem uboga, nie posiada ma-
jątku zupełnie żadnego, bezdzietna utrzymuje się częściowo 
ze sprzedaży nici i mydła na straganie, który to interes 
nie przedstawia żadnej wartości, zaś częściowo utrzymuje się 
z dobrowolnych datków Izraelickich. 2. Ze względu na ubó-
stwo wymienionej, zdaniem jest tutejszej gminy, aby wymie-
nionej całkowicie opłatę drogową umorzyć, względnie – o ile
to niemożliwe – obniżyć w drodze łaski o 50 procent, a resztę
zaległości rozdzielić petentce na małe raty miesięczne (…).
(…) zaświadcza się, że Laib Herzig zamieszkały w Bobowej
zlikwidował swój handel żelaza z dniem 31.XII.1933, nato-
miast Roizla Ungar z Bobowej otworzyła sobie z początkiem
roku 1934  całkiem nowy handel żelaza w Bobowej (…).
(…) zaświadcza się niniejszym na podstawie ewidencji rzezi
bydła i nierogacizny, że w roku bieżącym rzeź bydła i nieroga-
cizny dokonana przez Andrzeja Górskiego w Bobowej jest
o połowę mniejsza, a ceny bydła i nierogacizny są obecnie niż-
sze o 30 procent w stosunku do lat 1930 i 1931.  Niniejsze za-
świadczenie wydaje się petentowi w celu uzyskania ulgi przy
spłacie podatku (…).
(…) zaświadcza się, że z powodu zubożenia i zagrożenia ban-
kructwa zmuszony był Markus Neuman zlikwidować,
względnie zaniechać swój kram towarów mieszanych w grud-
niu 1933. Od początku roku 1934 założył sobie syn jego Izrael
Neuman kram towarów mieszanych nowy w Bobowej (…).

Juruś Stanisław (5.07.1965 Nowy Sącz) – jezuita, ksiądz
katecheta od 2005 w parafii Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w Nowym Sączu. Absolwent SP w B. (1980) i sądec-
kiego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego (1985). Po
maturze przez rok studiował na AGH i – jak sam wspomi-

na – „już to studiowałem, już to rozmyślałem, odkrywając,
co Stwórca dla mnie przewidział”. W 1986 wstąpił do dwu-
letniego nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi
k. Brzozowa, a następnie podjął studia na Wydziale Filozo-
ficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Kolejne
trzy lata formacji jezuickiej spędził w Warszawie, gdzie
studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym oraz pra-
cował w parafii św. Andrzeja Boboli. Cztery lata spędził 
w gliwickiej parafii Matki Bożej Kochawińskiej, najpierw
jako diakon, a po otrzymaniu święceń kapłańskich w bazy-
lice Najświętszego Serca Pana Jezusa z rąk kard. Francisz-
ka Macharskiego (29 czerwca 1996) jako duszpasterz mło-
dzieży, wikariusz i katecheta. „W 1999 przełożeni wysłali
mnie jako duszpasterza Polonii do Chicago – pisze o sobie
St. Juruś. - Następnie po trudnym czasie życiowych prób
znalazłem się w Starej Wsi, Czechowicach-Dziedzicach 
i w końcu w parafii kolejowej w Nowym Sączu, gdzie przez
trzy lata przygotowywałem dzieci do przyjęcia Pana Jezusa
w Pierwszej Komunii Św. Obecny rok nazywany jest w na-
szym formacyjnym języku trzecią probacją. To już ostatnia
z prób przewidziana przez św. Ignacego, a po niej powinny
nastąpić ostatnie śluby, ostatecznie wiążące z zakonem.
Sam Pan Bóg wie, co jeszcze będzie dopisane do tego ży-
ciorysu.”
Miłośnik górskich wędrówek, sportów zimowych i siatków-
ki. Poza tym jego pasją są elektrotechnika, elektronika 
i informatyka.

Juruś Urszula (21.08.1962 Grybów) – siostra zakonna,
współfundatorka i przełożona generalna Wspólnoty Niepo-
kalanej Matki Wielkiego Zawierzenia (siostry zawierzenia).
Absolwentka SP i LO w B. oraz krakowskiej Akademii Eko-
nomicznej (1986). Przez półtora roku po ukończeniu stu-
diów pracowała w Urzędzie Wojewódzkim Poczty w Nowym
Sączu. 1 sierpnia 1988 oddała się całkowicie służbie Bogu 
w nowo powstającej wspólnocie życia konsekrowanego
WNMWZ, założonej przez jezuitę, ks. Bronisława Mokrzyc-
kiego SJ, w której pełni funkcję pierwszej przełożonej gene-
ralnej. 7 grudnia 1991 złożyła wieczystą profesję rad ewan-
gelicznych w swojej wspólnocie, a 26 sierpnia 1994 na znak
konsekracji przyjęła święty habit wspólnoty. 
Hobby s. Urszuli to wędrówki po tatrzańskich szlakach 
w gronie współsióstr, traktowane jako forma odpoczynku,
ale przede wszystkim jako spotkanie z Bogiem poprzez kon-
templację piękna przyrody.
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K
Kaleta Janusz (►) (11.10.1964 Łazy) – ks. biskup administ-
rator apostolski Atyrau w Kazachstanie, doktor teologii
moralnej, bioetyk, absolwent Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu w Innsbrucku. Absolwent LO w B. (1983).
Święcenia kapłańskie przyjął w 1989, a pierwszymi para-
fiami, w których pracował były Nowy Wiśnicz i Bochnia. 
W 1997 obronił doktorat w Austrii, a w 1999 został admi-
nistratorem w zachodniej części Kazachstanu. 15 września
2006 został wyniesiony do godności biskupiej przez papie-
ża Benedykta XVI, który mianował ks. Kaletę biskupem ty-
tularnym Felbes. Jego konsekracji dokonał 23 listopada
2006 w Bazylice św. Piotra w Rzymie kardynał Angelo So-
dano. W momencie nominacji ks. Kaleta był najmłodszym
polskim biskupem.

Kalinowska Tamara (6.08.1960 Bielsko-Biała) – pieśniar-
ka, artystka krakowskiej Piwnicy Pod Baranami. Laureatka
Festiwalu Piosenki Studenckiej. Absolwentka → LO w B.,
Uniwersytetu Ludowego w Wierzchosławicach (ludowy ta-
niec towarzyski) oraz UJ. Do B., wraz z rodzicami i bratem
(→ Zbigniew Preisner), trafiła w wieku pięciu lat. „Z tamtych
czasów (i rejonów) chcę pamiętać dom sąsiadki, jej szóstkę
półsierot, wychowawcę ze szkoły podstawowej i nauczycielkę
języka polskiego z bobowskiego liceum – pisze na swojej
stronie internetowej. – I rówieśników z liceum, którzy otwo-
rzyli nade mną parasol ochronny przed wsią, bowiem żyłam
życiem wiejskiego odmieńca. Rozmiar – ogrom działań z tym
statutem związanych, przerastał moją odporność, czyniąc
mnie – w sferze emocjonalnej – kompletnie bezbronną;
zwłaszcza moją ufność w skuteczność działań w myśl zasady:
kto w ciebie kamieniem – ty w niego chlebem (…). Wśród ró-
wieśników, licealistów, jak ja, moja »odmienność« była po-
czątkowo pewną egzotyką, biletem na pierwsze wspólne
ognisko. Kiedy przyszłam tam z gitarą, bilet przedłużono mi
do matury. Poczułam się potrzebna, usłyszałam, że niezbęd-
na. Miałam przyjaciół, którzy mnie tłumaczyli i chronili.”
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Już na pierwszym roku studiów została laureatką FPS, dzię-
ki czemu zaproszono ją do stałego zespołu Piwnicy Pod Ba-
ranami. „Z perspektywy czasu podziwiam i doceniam wspa-
niałomyślność Piotra Skrzyneckiego - pisze T. Kalinowska.
– Jego intuicję i zaufanie, kiedy przekonywał mnie, że kiedyś
będę śpiewać naprawdę o tym, co czuję, że zaśpiewam
»samą siebie«. Tłumaczył, że aby śpiewać »siebie« muszę
wpierw siebie »odszukać«. Przekonał mnie, że potrzebny
jest mi czas, że warto czekać. Przerażona wszystkimi 
i wszystkim nie rozumiałam. Nie wiedziałam, ale czułam 
– bo taka jest, a raczej była u mnie kolejność – przeczuwa-
łam, że ma rację.” T. Kalinowska debiutowała w Piwnicy
piosenkami Wariatka i Walc. W jej repertuarze znalazły się
też m.in.: Musimy siać, Miejcie nadzieję, Pocałunki, Upio-
rek, Obrazy, Całą noc padał śnieg, a Antoni Krauze wyreży-
serował dziewięć teledysków do tych piosenek. W 2002 wy-
dała płytę Tamara. „Po premierze Piotr, zapowiadając mnie
na scenie, już zawsze mówił, że nikt nie potrafi tak pięknie
śpiewać o kobiecie, miłości i samotności jak Tamara - pisze
artystka na swojej stronie internetowej. – Wszystko co
umiem, a dotyczy sceny, zawdzięczam Piwnicy. Tam miałam
szczęście poznać wspaniałych ludzi, prawdziwe tuzy intelek-
tu i serca. Szkoda, że nie umiałam w pełni czerpać z tej
szczodrobliwości losu (…). Wiem, że samo przebywanie
wśród nich, było i jest dla mnie zaszczytem (…).

Kamień Anna, z domu Ligęza (22.02.1970 Ciężkowice) 
– od 2003 nauczycielka języka polskiego, historii i wiedzy 
o kulturze w → LO. 1996-2003 pracowała w SP nr 16 
w Nowym Sączu. Mąż – Wojciech. Hobby – kino, literatura,
poprawna polszczyzna, siatkówka, piłka ręczna, tenis stołowy.

Kandela Jan (►) (4.01.1895 Jadowniki – 26.05.1974) – star-
szy posterunkowy Policji Państwowej. 23 grudnia 1926 
z wynikiem bardzo dobrym (wyjątkowo sprawny fizycznie)
zakończył kurs dla przodowników. Pracował w Jadownikach,
Nowym Żmigrodzie i Rzepienniku Strzyżewskim, 
gdzie w 1934, podczas wielkiej powodzi uratował tonące
cztery osoby. Za swój bohaterski czyn został odznaczony. 
Od 1935 pracował i mieszkał w B. Planowane przeniesienie
go na nową placówkę uniemożliwił wybuch wojny. Po jej za-
kończeniu, nie zdecydował się wstąpić do Milicji Obywatel-
skiej. Wyjechał na Śląsk, gdzie do emerytury w 1960 praco-
wał w Zakładach Konstrukcji Mechanicznych Przemysłu
Węglowego w Gliwicach.
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Kapliczki (◄) – przydrożne. Jest ich w B. kilkanaście
i niedawno zostały zinwentaryzowane przez 9. Drużynę
Harcerską pod kierunkiem → Lucyny Turek. Bodaj najbar-
dziej znane to kapliczka → św. Floriana i druga charaktery-
styczna z rzeźbą św. Wawrzyńca pochodzi z połowy XIX w.
i stoi w miejscu dawnego cmentarza cholerycznego 
(→ cmentarze) przy drodze na Półanki i do Stróżnej (po-
toczna nazwa „u Wawrzyńca” – patrz zdjęcie). Opiekę nad
tą kapliczką sprawuje rodzina Janotów. Inna XIX-wieczna 
w kształcie słupa, wzniesiona z kamieni i błota, stoi przy
drodze z B. na Wymysłów. Została odnowiona przez Stani-
sława Różańskiego, który się nią opiekuje. Ciekawa kaplicz-
ka szafkowa znajduje się na 100-letniej lipie. Jej autorem
jest Józef Stawiarz, a wybudował ją w 1958 z prośbą o do-
brą śmierć, kiedy już był ciężko chory. W kapliczce znajduje
się 160-letnia figura Jezusa Frasobliwego. Obecnie opiekę
nad nią sprawuje syn fundatora – Jan Stawiarz, który odno-
wił ją w 2005. Jedną z najstarszych jest wybudowana na Ber-
dechowie kapliczka Matki Bożej Niepokalanej ufundowana 
w 1939 przez Ludwikę Żabę w podziękowaniu za uzyskane
łaski. Przy ulicy ks. Czuby znajduje się kapliczka rodziny
Szumińskich ufundowana „Na większą cześć i chwałę Naj-
świętszej Pannie Maryi, na podziękowanie za szczęśliwy po-
wrót z wojny światowej 1919.” Obok kapliczek starszych, są
też liczne całkiem współczesne, a nawet zupełnie nowe, któ-
rych fundatorami byli m.in.: Zofia Kowalska (1983, jako speł-
nienie marzenia zmarłego męża), Michał Magiera (w 1984,
wykonana z kamienia pochodzącego z → kościoła św. Zofii),
Józef Walicki (1996, jako dziękczynienie za szczęśliwą opera-
cję i powrót do zdrowia, wykonana z kamieni zbieranych 
nad Dunajcem k. Zakliczyna i przywożonych w bagażniku
auta), Zofia Langer (2005, dla dzieci na majówki).

Karpiakowie – bracia Józef (22.02.1924 B.) i Jan
(16.03.1925 B.), po dzieciństwie spędzonym w B. przenieśli
się do Warszawy. Żołnierze AK, uczestnicy powstania war-
szawskiego, po jego upadku zabrani do obozu w Mauthau-
sen, gdzie zginęli 16.03.1945. Na cmentarzu w B. znajduje
się ich symboliczna mogiła (patrz też → bohaterowie oraz
album zdjęciowy A-62 i A-64).

Kasa pożyczkowa – powstała w B. w 1880. Była jedną 
z pierwszych w powiecie grybowskim i dysponowała naj-
większym kapitałem, który na początku działalności wyno-
sił 3280 koron.
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Kino – Poronin powstało w 1955 w pożydowskim domu
naprzeciw → kościoła św. Zofii (dziś siedziba GOK). 
W tamtym czasie było jedyną rozrywką dla mieszkańców
B. Kino prowadzili Anna Strojna (kierowniczka) i → Stefan
Gryzło, operatorem był Piotr Obrzut, a obsługą agregatu
zajmował się Józef Ligęza. Widzowie mogli kupić bilety 
na pierwsze i drugie miejsca. Filmy wyświetlano dwa razy 
w tygodniu – w środy wieczorem i dwa-trzy seanse w nie-
dzielę, kiedy to filmy dla dorosłych uzupełniał poranek 
dla dzieci. Wcześniej – o czym wiemy z Kroniki rodzinnej
Bronisława Oświecimskiego – do B. podczas jarmarków
przyjeżdżała tzw. panorama, gdzie na ekranie 
w namiocie ustawionym na rynku można było zobaczyć
np. sceny z dna morskiego, bitewnych pól i historycznych 
wydarzeń. Na początku lat 90. kino w B. próbował reakty-
wować Norbert Wołkowicz, na krótko otwierając w rynku
kino Paradiso.

� Z bobowskiego 
archiwum

Okręgowy Zarząd Kin w Rzeszowie:
(…) Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Bobowej 
donosi uprzejmie, że zgodnie z protokołem z dnia
4.VIII.1954 r. spisanym w Komitecie Gminnym PZPR 
w Bobowej, w sprawie lustracji budynku przeznaczonego
na kino wiejskie stałe, odbyła się narada w dniu 9.VIII.1954

r. czynnika społeczno-politycznego oraz kierowników zakła-
dów pracy w celu utworzenia komitetu dla remontu budyn-
ku przeznaczonego pod stałe kino w Bobowej. Na zebraniu
aktyw przyjął tą wiadomość z dużym zadowoleniem i po-
stanawia ten budynek odremontować do dnia 30.VIII.1954
r. o czym prezydium GRN zawiadamia.

Kipiel Krystyna z domu Dzikiewicz (8.04.1931 Lipnica
Wielka) – emerytowana nauczycielka, miłośniczka historii
B. Absolwentka m.in. Państwowego Kursu i Studium Nau-
czycielskiego na kierunku historia z wychowaniem obywa-
telskim oraz WSP w Krakowie. Pracowała w → LO w B.
(1950-51), SP w Brzanie (1951-56), → SP w B. (1956-70), 
a na emeryturze w bibliotece w B. (1985-87). Zaangażowa-
na w wiele lokalnych inicjatyw, m.in. współzałożycielka
i wiceprzewodnicząca → Towarzystwa Miłośników Ziemi
Bobowskiej, organizatorka szkolnej izby pamięci.

Kirkut (▲) – żydowski cmentarz założony w XVIII w. 
na wzgórzu w przysiółku zwanym niegdyś Pulonki. Blisko
200 macew (płyt nagrobnych) wykonanych jest z marmu-
ru, granitu i piaskowca, a wśród nich m.in. groby żołnierzy
żydowskich z okresu I wojny światowej i zbiorowe mogiły
ofiar Holocaustu. Na tutejszym kirkucie chowano również
Żydów z okolicznych miejscowości, m.in. Ciężkowic 
i Gromnika, bowiem nie było tam żydowskich cmentarzy.
Wszystkie ustawione pionowo macewy skierowane są 
na południowy-wschód. Centralnym punktem kirkutu jest
→ ohel skrywający m.in. szczątki → Salomona Halbersta-
ma. Malownicze położenie cmentarza sprawia, iż zyskał 
on opinię jednej z najciekawszych polskich nekropolii.
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Klucze (▲)– do miasta przekazał 4 lutego 2009 wojewoda
Małopolski Jerzy Miller burmistrzowi → Wacławowi Ligę-
zie na uroczystej sesji Rady Miejskiej. „Mają przypominać,
że tutejsi mieszkańcy nigdy nie pogodzili się z tym, 
że w 1934 roku, kierując się wyłącznie kryterium liczby
mieszkańców, ich małej ojczyźnie odebrano status miasta.
Przez ostatnie siedemdziesiąt pięć lat, wychodząc z domu,
zawsze mówili, że idą do miasta, bo przecież w głębi duszy
nie przestali być mieszczanami”. Wcześniej wicepremier
Grzegorz Schetyna przekazał Akt Nadania Praw Miej-
skich, podkreślając: „Po siedemdziesięciu pięciu latach

nieobecności, Bobowa wraca na swoje właściwe miejsce
wśród polskich miast. Bobowej przywrócono normalność,
bo tak naprawdę nigdy nie przestała być miastem. Trzeba
jednak pamiętać, by, spoglądając z szacunkiem w prze-
szłość, myśleć też o przyszłości. Mieć marzenia i plany, 
bo tylko one gwarantują rozwój. Ze swojej strony obiecuję
wszystkim bobowianom pomoc, pamięć i wsparcie. Życzę
też, żebyście mogli liczyć na swoich ludzi, którzy będą pil-
nować waszych spraw w Warszawie”.
Część oficjalną uzupełniła inscenizacja historii B., przed-
stawiona przez młodzież z Zespołu Szkół nr 1.
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Klugmanowa – właścicielka, prawdopodobnie fikcyjnej,
restauracji w międzywojennej B., opisanej w książce Pawła
Huelle → Mercedes-Benz.

Knap Stefan (22.12.1900 B. - 17.06.1984) – kowal, komen-
dant → OSP w B. Pochodził z rodziny o bogatych trady-
cjach rzemieślniczych. Po ukończeniu szkoły ludowej w B.

rozpoczął praktykę w kuźni swojego
ojca Wojciecha. Oprócz tradycyjnego,
zajmował się również kowalstwem ar-
tystycznym, wykonując ręcznie kute
ogrodzenia, ozdobne bramy, m.in. 
do → kościoła św. Zofii. Na początku lat
20. odbył ćwiczenia wojskowe w Pułku
Strzelców Podhalańskich. Od powrotu
z wojska do końca II wojny światowej
pełnił funkcję rządcy w majątku 
→ Kazimierza Wieniawy Długoszow-

skiego (jego rodzinny dom stał w obrębie posiadłości właści-
cieli B.). Po odbyciu w 1925 kursu pożarniczego we Lwowie,
przez wiele lat pełnił funkcję komendanta straży. Członek 
orkiestry strażackiej, z którą 3 maja 1946 uczestniczył w za-
kazanym przez władze pochodzie w B., za co został wraz 
z kilkoma innymi muzykami aresztowany. Członek Rady Pa-
rafialnej, po wojnie zaangażował się w tworzenie Kółka Rol-
niczego. W 1958-59 uczęszczał na wykłady z przedmiotów
ogólnokształcących oraz pedagogiki, astronomii, prawa 
i higieny weterynaryjnej, organizowane przez Towarzystwo
Wiedzy Powszechnej w B. Miał dwóch synów: Andrzej (1925-
1988) przed wojną uczył się w V Państwowym Liceum i Gim-
nazjum w Krakowie, absolwent Liceum Handlowego w B.,
członek AK; Stanisław (1934-1992) ukończył Wydział Elek-
tryczny AGH i pracował w Krakowskich Zakładach Elektro-
nicznych Unitra-Telpod.

Kobaka Ryszard – (ur. 19.10.1944 B.) autor → Słownika 
wyrazów i zwrotów w Bobowej używanych. Absolwent Tech-
nikum Łączności w Przemyślu oraz romanistyki na UJ. Przez
25 lat pracował jako inspektor w oświacie, m.in. w krakow-
skim kuratorium. Z zamiłowania szaradzista. Od blisko pół
wieku autor zadań szaradziarskich, a od 45 lat układa je 
dla magazynu „Rozrywka”, za co został uhonorowany Krysz-
tałową Kulą z okazji 50-lecia ukazywania się tego pisma. R.
Kobaka opublikował w ponad stu gazetach i pismach ponad
20 tysięcy zadań swojego autorstwa, głównie krzyżówek, 

rebusów, logogryfów, homonimów, anagramów i palindro-
mów. Brał udział w ok. 30 różnego rodzaju teleturniejach, wie-
lokrotnie wygrywając m.in. atrakcyjne wycieczki zagraniczne.
Bibliofil – posiadacz zbioru kilkunastu tysięcy książek, głów-
nie encyklopedii, albumów, atlasów i map. R. Kobaka opraco-
wał drzewo genealogiczne rodziny ze strony ojca od XVIII w., 
a także – na prywatny użytek – albumy fotograficzne B., w któ-
rych znajdują się nawet 100-letnie zdjęcia. Zapalony turysta,
fotografik i grzybiarz, członek stowarzyszenia Darzgrzyb. Żo-
naty z Józefą, wieloletnią nauczycielką matematyki, córka Iwo-
na jest absolwentką geografii i europeistyki UJ.

� Z bobowskiego archiwum
Do Ubezpieczalni Społecznej w Nowym Sączu:
(…) Zarząd gminny w Bobowej donosi, że Władysław Gołosiń-
ski, szewc zamieszkały w Bobowej, nie posiada majątku zupeł-
nie żadnego i ten jest bardzo biedny. Dochody czerpie z szew-
stwa, a wskutek zastoju w tym przemyśle pozostaje prawie bez
pracy na utrzymaniu teściów (…).
(…) Zaświadcza się, że p. Józef Mucha, kupiec zamieszkały 
w Bobowej, jest właścicielem realności nr 56 i 126 składającej
się z dwóch budynków mieszkalnych położonych w Rynku 
i kawałka ogródka. Równocześnie stwierdza się, że wyżej wy-
mienionego interesy handlowe oraz stan majątkowy i inne
sprawy osobiste zmuszają go do powrotu ze Stanów Zjedno-
czonych Ameryki Północnej do Polski. Niniejsze zaświadczenie
wydaje Zarząd gminny w Bobowej wyżej wymienionemu 
w celu starania się o zezwolenie na wyjazd do Stanów Zjedno-
czonych Ameryki Północnej na Wystawę Wszechświatową 
z koronkami ręcznego, domowego wyrobu (…).
(…) stwierdza się po raz drugi, że Pan Jakób Volkman, rolnik
zamieszkały w Bobowej, w roku 1931 jakoteż i do obecnego
czasu skupem siana, słomy i koniczu się nie trudnił i nie trudni
się, natomiast siano, słomę, konicz etc. posiadał i posiada 
z własnego gospodarstwa rolnego, które składa się z ok. trzech
morgów gruntu (…). Niniejsze zaświadczenie wydaje Zarząd
gminy w Bobowej wyżej wymienionemu celem starania się
o odpisanie w drodze łaski należytości za świadectwo przemy-
słowe za rok 1931 w kwocie 42 zł 50 gr oraz grzywnę w kwocie
75 zł też za rok 1931. Przyczem Zarząd gminny w Bobowej
stwierdza, że naprowadzone w załączonej prośbie petenta mo-
tywy są zupełnie prawdziwe, a ten zasługuje na uwzględnienie
takowej (…).
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Kochmańska Ludwika (17.06.1940 B.) – w latach 1964-2000
naczelnik Urzędu Pocztowego (→ poczta). Córka Ludwika
i Stefanii Gryzło, absolwentka LO w B. Z pocztą związana 
od 1959. W ciągu 36 lat jej pracy m.in. wybudowany został
obecny budynek poczty, godziny pracy wydłużono od 8 do 18,
telefonistkom dyżury najpierw od 8 do 21, a później całodobo-
wo. Wyremontowano też budynek urzędu i zainstalowano au-
tomatyczną centralę telefoniczną. L. Kochmańska została 
odznaczona licznymi medalami branżowymi oraz wpisem 
do „honorowej księgi pracowników” RUP w Nowym Sączu.
Mąż Józef – emerytowany nauczyciel języka polskiego, córka
Ewa. Hobby – czytanie książek.

Kochmański Józef (15.12.1943 Markowa) – dyrektor → SP
(1978-79) oraz → ZSZ (1990-91). Absolwent filologii polskiej 
w rzeszowskiej WSP. W SP od 1964-79, potem w ZSZ.

Kolegiata – (→ kościoły)

Kolej – od 1876 r. do B. można dojechać pociągiem, 
przez miasto przebiega fragment kolejowej trasy transwer-
salnej Tarnów-Leluchów. W tym samym roku według typo-
wego projektu wybudowano na stacji trzypiętrowy budynek,
który później, po otynkowaniu elewacji, zatracił swą malow-
niczość. W 1928 z powodu wyjątkowo srogiej zimy i obfitych
opadów śniegu, B. na pewien czas straciła połączenie kolejo-
we. W 1960 założono na stacji elektryczność. Podczas elekt-
ryfikacji trasy w latach 1984-85 przebudowano stację 
na czterotorową. W 1902 wybudowano przystanek B. Miasto, 
a w 2006 oddano do użytku 162-metrowy tunel pod drogą
krajową nr 981.

Koło - Łowieckie „Bażant” powstało w 1974 w wyniku podzia-
łu gorlickiego Koła „Szarak”. Pierwszym jego prezesem –
wówczas jeszcze z siedzibą w Stróżach - został Michał Prze-
tacznik, a w skład zarządu weszli: Dominik Mucha, → Stefan
Gryzło i Stanisław Krok. Obecna nazwa KŁ „Bażant” w B.
obowiązuje od 1996, a prezesem jest Maciej Irlik.

Konsultacje - społeczne w sprawie przywrócenia B. statusu
miasta trwały od 1 lutego do 12 marca 2008. By były ważne,
musiało w nich wziąć udział co najmniej 20 proc. uprawnio-
nych. Frekwencja przekroczyła to minimum o pięć procent, 
a głosowało łącznie 550 osób. Za miastem opowiedziało się
459 osób (83,4 proc. głosujących), przeciw było 79 (14,3

proc.), od wyrażenia swojego zdania w tej sprawie wstrzymało
się 12 (2,1 proc.). Po konsultacjach rozpoczęły się procedury
urzędowo-administracyjne, których wynikiem było przywró-
cenie B. 1 stycznia 2009 – po 75 latach przerwy - praw miej-
skich (czytaj również → klucze i → sylwester).

Korek Władysław (14.06.1922 B. – 19.04.1994) – żołnierz
AK, powstaniec warszawski, w szeregach WP brał udział 
w zdobyciu Berlina. Jego rodzice, Stanisław i Wiktoria 
z domu Padoł, w 1912 wyemigrowali do USA, gdzie urodził
się ich najstarszy syn Jan (1914), a po powrocie do Polski, już
w B. Stanisław (1916) i Maria (1918). W 1930 zmarła matka, 
a Władysław w 1938, po ukończeniu SP, wyjechał uczyć się
zawodu do Warszawy. Mieszkał na Pradze u pochodzącej 
z B. p. Dzięciołkiewicz i pracował w zakładach elektrotech-
nicznych. Jesienią 1939 wrócił do B., gdzie wraz z bratem Ja-
nem uniknął aresztowania przez gestapo, chowając się w ko-
minie domu. Ponownie wyjechał do Warszawy, a w sierpniu
1943 wstąpił do AK i przyjął pseudonim „Góral”. W konspi-
racji zajmował się kolportażem podziemnej prasy. Do po-
wstania został skierowany na Pragę - Targówek i już pierw-
szego dnia, 1 sierpnia 1944, podczas ataku na niemiecki od-
dział stacjonujący w szkole przy ul. Remiszewskiej, został
ranny serią z karabinu maszynowego. 
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Rany okazały się tak poważne, że Niemiec, który miał go do-
bić, stwierdził tylko: „Ten to ma już dość, szkoda kul”. 
Po odejściu Niemców został przeniesiony na ul. Kołową, a
nocą do punktu sanitarnego na ul. Tykocińską, skąd po kil-
ku dniach sanitariuszki wywiozły go na furmance, ukrytego
pod słomą do szpitala kolejowego na ul. Brzeskiej. Przez
długi czas najbliżsi myśleli, że zginął w powstaniu. Syn Wła-
dysława – Andrzej, przechowuje przestrzeloną i zakrwawio-
ną powstańczą opaskę ojca z oznaczeniem WP 667. Po
wkroczeniu na Pragę Rosjan, Władysław wraz z innymi
otrzymał od dowódcy rozkaz wstąpienia do Wojska Polskie-
go bez ujawniania przynależności do AK. W szeregach WP

brał udział w walkach o Warszawę, przełamaniu Wału Po-
morskiego i zdobyciu Berlina. Został zdemobilizowany 6
kwietnia 1946. Odznaczony m.in. Warszawskim Krzyżem
Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim, Medalem za Warsza-
wę, Medalem za Odrę, Nysę i Bałtyk, Medalem za Zdobycie
Berlina. Po wojnie długoletni pracownik Centrali Zaopat-
rzenia Lecznictwa (patrz też album: A-1).

Koronka klockowa (▲) – jeden z najważniejszych lokal-
nych symboli, o czym świadczą choćby słowa znanej tu od
lat piosenki ludowej: „Oj, gdyby nie ta koronka klockowa,
nikt by nie wiedział, gdzie nasza Bobowa”. O znaczeniu ko-
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ronek dla B. najlepiej świadczy fakt, że w 2008 koronczar-
ka doczekała się swojego → pomnika na tutejszym 
→ rynku.
Do Polski koronkarstwo trafiło prawdopodobnie wraz 
z królową Boną, w B. zaś stało się popularne już w połowie
XIX w. Zajęcie to stało się tu tak powszechne, że w 1899
postanowiono założyć Krajową Szkołę Koronkarską (patrz
→ Zasadnicza Szkoła Zawodowa), kształcącą okoliczne
dziewczęta w tej trudnej sztuce. Bobowscy kronikarze, au-
torzy pamiętników, a także przyjeżdżający tu dziennikarze
i literaci, próbowali opowiedzieć, na czym polega słynne
koronczarstwo, jednak żadne próby opisu misternego za-
platania nici na wypchanym sianem wałku, nie są w stanie
oddać sedna tej precyzyjnej czynności. Do wytwarzania ko-
ronek służą klocki, wałek, szpilki, patron (wzór), szpikulec
i mały stolik, na którym odbywa się wyplatanie. Wzór po-
wstaje poprzez pociąganie kilku par klocków, co powoduje
krzyżowanie się nitek. Od biegłości artystki w manewro-
waniu i przekładaniu nitek zależy bogactwo i oryginalność
powstającego ornamentu. Najbardziej znane bobowskie
wzory to: Nasturcje, Płotki, Astry, Rogata, Morskie fale,
Wiatraki, Girlandka, Puchatki, Kielichy, Bogata, Cygańska
droga.
Po wojnie z chałupniczego zajęcia stało się ono istotnym
źródłem dochodu dla wielu okolicznych rodzin, a w latach
50. XX wieku wyrabianiem koronek trudniło się w rejonie
B. ok. 500 koronczarek. Wówczas to powstała spółdzielnia
→ Koronka, niedługo później → Regionalny Zespół Pieśni 
i Tańca o tej samej nazwie. Co roku odbywały się też kon-
kursy na najpiękniejsze wyroby, będące okazją do współza-
wodnictwa najlepszych rzemieślniczek. W 1994 powstało
→ Stowarzyszenie Twórczości Regionalnej, które od 2000
wraz z → Centrum Kultury i Promocji Gminy organizuje →
Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej. Dzisiejsze
koronki mają charakter zdobniczy i artystyczny, kiedyś
miały bardziej użytkowy.
Najbardziej znane koronczarki to: Helena i Julia Tłuczek,
Władysława Padoł, Helena Szczerba, Julia Domin, Geno-
wefa Chmura, Helena Stachura, Krystyna Lach, → Józefa
Myśliwiec, Barbara Hajduk, Maria Sikorska, Magdalena
Dyga, Monika Madej, Ewa Szpila, Maria Cieśla, Ewa Zio-
mek, Zofia Król, Zofia Tarasek, → Jadwiga Żaba, Zofia
Żaba, Helena Wojna, Agnieszka Stawiarz, Elżbieta Maj-
cher, Aniela Magiera, Anna Iwaniec.

� A to ciekawe
Szczęsny Morawski w ukazującym się we Lwowie „Dzienni-
ku Literackim” (nr 36 z 4.09.1866) w artykule Bobowa pi-
sał: „Stolica koronek sądeckich. W lecie, w pogodny dzień
pod każdym niemal domem obaczym dziewczę siedzące 
na progu, kamieniu lub stoliczku, przed poduszeczką wysy-
paną piaskiem, osadzoną na drążku toczonym, od którego
na nitkach wiszą mnogie kręgielki. Są to klawisze, za pomo-
cą których nić spleciona wzorzysto, przetwarza się w koron-
kę lub wstawkę. Dziewczęta nieraz samotnie, samoczwart
siedzą wraz, śmiejąc się i rozmawiając wesoło, a palce ich w
ciągłym ruchu nie mylą się – i rozmowa swoją drogą, a ko-
ronka swoją. Wyrabiają wzory wszelakie, wcale ozdobne, od
wąziutkiej staweczki począwszy, aż do kilkucalowej szeroko-
ści. Ongiś koronki bobowskie należały do przyborów toaleto-
wych strojniś sądeckich. Szlachcianeczki zaściankowe do Bo-
bowej jeździły kupować wyprawę ślubną; znak, że istniały i
inne rękodzielnie i składy kupieckie. Dziś wyroby niciane Bo-
bowianek, nie zdobią zwykle głów i szyi, lecz za to jako
wstawki do poszew pościelnych i obszewki bielizny dziecinnej
i niewieściej, wielce są poszukiwane dla ozdobności i trwało-
ści.Bobowianki, wyrabiając ozdoby, nie przepominają też 
i siebie. Podziwiać trzeba starannie ich ubranie w uroczysto-
ści, mianowicie kościelne; a że to lud dorodny, a strojów sta-
rodawnych nie ze wszystkiem się wyparł, godne, by z nich
brać wzory dawnych mieszczek polskich”.

Koronka (► str. 56) – Regionalny Zespół Pieśni i Tańca.
Powstał w 1953 i do 1992 działał przy → Spółdzielni „Ko-
ronka”. Założyła go znana koronczarka → Zofia Wojna, 
a opiekunem artystycznym został Tomasz Wysowski – mu-
zyk samouk, kierownik szkoły w Siedliskach. W pierw-
szym okresie działalności zespół złożony był z czterech par
tancerzy: Z. Wojna i Józef Wiejaczka, Karolina i Stanisław
Górscy, Stefania Górska i Kazimierz Majewski oraz Balbi-
na Bogusz i Wojciech Warzecha. Przedstawienia wystawia-
ne przez „Koronkę” to m.in.: Wyzwolenie kosiarza, Draby
w Koronce, Wesele siedliskie, a najbardziej znany taniec to
„krzyżok”. Zespół wystąpił też w filmie → Wesele, w reży-
serii Andrzeja Wajdy. W późniejszym okresie zespołem
kierowały → Bogumiła Kowalska i Aniela Kołacz. 
Po dziesięcioletniej przerwie zespół wznowił działalność
przy → Centrum Kultury i Promocji Gminy.
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Prezentuje pieśni, tańce, zwyczaje i obrzędy Pogórzan Za-
chodnich, a geograficznie reprezentuje Pogórze Ciężkowic-
ko-Rożnowskie. Jest laureatem festiwalu Górali Polskich 
w Żywcu, Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Gór-
skich w Zakopanem,  Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów
Obrzędowych w Czarnym Dunajcu, Ogólnopolskiego Prze-
glądu Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej oraz
Krajowego Sejmiku Zespołów Teatralnych i Obrzędowych 
w Tarnogrodzie. Choreografem zespołu jest Jerzy Kurcab, 
a kierownikiem artystycznym Celina Job. Obecnie działa
również dziecięcy zespół folklorystyczny „Koronecka” przy-
gotowujący najmłodszych tancerzy do występów w dorosłym
zespole. (Na zdjęciu zespół „Koronka” z prezesem Andrze-
jem Abramem).

Koronka – Spółdzielnia Pracy Przemysłu Ludowego 
i Artystycznego. Jest producentem tkanin artystycz-
nych – kilimów, gobelinów, narzut dekoracyjnych oraz
→ koronek klockowych. Jej początek dało zebranie 28
koronczarek z → Zofią Wojną na czele, które 5 maja
1949 uchwaliły pierwszy statut spółdzielni. Pierwszym
prezesem powołanym rok później został Władysław
Górski, jego zastępcą Z. Wojna, a członkiem zarządu
Emilia Motyka. 1951-57 prezesem była Z. Wojna, 
a w latach 1957-79 → Andrzej Abram. Był to najlepszy
okres w historii spółdzielni, w której pracowało 250
koronczarek, a kolejnych 500 współpracowało chałup-
niczo. Wyroby z Koronki trafiały wówczas do wszyst-
kich krajów Europy, USA i Australii, a wysoka jakość
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wzornictwa przynosiła bobowskim wyrobom nagrody.
Przy Spółdzielni powstał wówczas → Regionalny Zespół
Pieśni i Tańca „Koronka” oraz kapela. W 1964 otwarto
budynek produkcyjny przy ul. Kościelnej, a w 1969 przy
ul. Grunwaldzkiej. W 1972 rozpoczęto budowę zakładu
w Jankowej – farbiarni, tkalni i przędzalni – obecnej
siedziby Spółdzielni. W 1957 odbył się pierwszy kurs
tkactwa kilimowego w B. przeprowadzony przez 
prof. Zofię Piątkowską z Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Następnym etapem udoskonalania jako-
ści wyrobów było uruchomienie przędzenia wełny na
kołowrotkach i farbowania w piwnicy bez użycia świat-
ła dziennego. W latach 1959-79 kierownikiem arty-
stycznym była Elżbieta Zychowicz. 
Sukcesy Spółdzielni przyciągały do B. absolwentki
szkół plastycznych z Tarnowa i Zakopanego, które po
okresie pracy w zakładzie trafiały do → ZSZ jako nauczy-
cielki zawodu (m.in. Małgorzata Tokarz, Józefa Noga,
Jadwiga Szczepanek, Barbara Bugno). 
Od 1975 wzornictwem dla Koronki zajmowało się za-
trudnione tu małżeństwo Barbara i Mieczysław Magie-
rowie oraz współpracujący plastycy z Warszawy – Ma-
ria Janowska i Bogusław Kamiński. W 1976 z inicjaty-
wy Marii Rodak uruchomiono produkcję tkania 
gobelinów.
W 1979 prezesem została → Genowefa Sztaba, a jej za-
stępcami → Kazimierz Baran i Albina Nowak. W 1983
Rada Nadzorcza powierzyła obowiązki prezesa K. Ba-
ranowi, a skład zarządu uzupełniali Julian Durlak 
i → Jerzy Abram, którego w 1989 zastąpiła Janina Król. 
W 1990 sytuacja finansowa zakładu zaczęła się gwałtow-
nie pogarszać, a w lipcu 1992 ogłoszono likwidację Spół-
dzielni. Likwidatorem został J. Abram, który zamiast
likwidacji opracował program naprawczy firmy. Efek-
tem wprowadzenia programu było odwołanie likwidacji
w 1994 i przywrócenie działalności. Powołano nowy za-
rząd w składzie J. Abram, Helena Szwarga i Stanisława
Gałysa. 
W tym samym roku z powodów ekonomicznych sprze-
dany został zakład w B. Po raz pierwszy również zorga-
nizowano handlowe wyjazdy do Niemiec na Dni Kultu-
ry Polskiej w Abenbergu i Hamburgu oraz eksport 
do USA. Obecnie w zakładzie pracuje 15 osób, a Spół-
dzielnia zrzesza 35 członków. Koronka jest nadal naj-
większym producentem tkanin artystycznych w Polsce.

� Z bobowskiego archiwum
(…) Zarząd gminny stwierdza, że Salomon Diamand rozpo-
czął wykonywać handel drobiu i nabiału dopiero od dnia 
1 stycznia 1934. Równocześnie stwierdza się, że wyżej wy-
mieniony w roku 1933 jakoteż 1932 był prawnym zastępcą
handlu drobiu i nabiału Chany Baldingerowej z Diaman-
tów – wobec czego wymieniony imieniem Chany Baldinger
mógł dostawiać drób i nabiał do Krynicy Zdroju, względ-
nie do pensjonatu Zarzyckich, jednak jak wiadomo tutej-
szej gminie, handlu ten na swoje ręce w roku 1933 nie wy-
konywał (…).
(…) po zbadaniu Zarząd gminny stwierdza, że Dobek Stani-
sław piekarz w Bobowej, wykonuje sam piekarstwo przy 
pomocy jednego ucznia Juliana Cieśli (…).
(..) po zbadaniu Zarząd gminny stwierdza, że Szaja Bau-
man rzeźnik w roku 1932 zlikwidował przedsiębiorstwo w
domu pod nr 54, w domu Izraela Hollandra w Bobowej, zaś
Cudek Bauman, syn wymienionego, otworzył nowe przedsię-
biorstwo w roku 1932 w lokalu nr 64 tj. w domu Handli
Bauman w Bobowej (…).
(…) Zarząd gminny stwierdził, że Cudek Bauman i Abe
Abraham Baldinger – rzeźnicy, prowadzą oddzielny 
wyręb mięsa koszernego w Bobowej bez świadectw prze-
mysłowych. Sprawę powyższą proszę traktować jako bar-
dzo poufną (…).
(…) zaświadcza się, że p. Abe Abraham Baldinger urodzo-
ny dnia 2.III.1898 w Bobowej, syn Samuela i Tauby 
z domu Kant, zamieszkały i przynależny do Bobowej, 
wyznania mojżeszowego, stanu żonaty, wykonuje przemysł
rzeźniczy na własną rękę od lat 15 do obecnego czasu (…).

Kossakiewicz Aleksander – (1831-29.01.1884) → właści-
ciel B. od 1872, jednocześnie → burmistrz miasta, tytułowa-
ny również naczelnikiem gminy i jej honorowym obywate-
lem. Wiceprezes Rady Powiatu Grybowskiego. Zmarł 
na serce podczas hucznej zabawy w Grybowie. Jego żona
Filomena zmarła dwa lata później, a miasto od spadkobier-
ców Kossakiewiczów w 1887 kupił → Bolesław Wieniawa
Długoszowski I. Na płycie nagrobnej Aleksandra znajduje
się epitafium: „Najlepszemu mężowi stroskana żona ten
kamień kładzie z prośbą przechodnia o pozdrowienie
anielskie”.
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Kościoły – choć dziś brzmi to niewiarygodnie, już w XIV w.
istniały w B. cztery kościoły i klasztor. Parafialny - najwięk-
szy i murowany pod wezwaniem Wszystkich Świętych 
(→ A), mniejsze drewniane - św. Zofii (→ B) i św. Krzyża 
(→ C) oraz św. Wawrzyńca i klasztor św. Anny. 9 paździer-
nika 1529 kościół parafialny został podniesiony przez bis-
kupa krakowskiego Piotra Tomickiego do rangi kolegiaty.
Stało się tak na prośbę ówczesnego właściciela B. Achace-
go → Jordana i służyć miało zwiększeniu znaczenia świąty-
ni. Pierwszym prepozytem kapituły kolegiackiej został 
ks. Kasper Podłęcki, a pierwszym dziekanem ks. Mikołaj 
z Gorlic. W 1561 kolegiata została przekształcona przez
Mikołaja Jordana w → zbór kalwiński. W 1593 kościół wró-

cił do katolików, odzyskując status kolegiaty, skasowanej
ostatecznie przez władze austriackie w 1791.
A. Kościół pw. Wszystkich Świętych, parafialny. Wybudo-
wany na początku XIV w., a pierwsza wzmianka o nim po-
chodzi z 1412. Pierwotnie gotycki, obecnie barokowy. 
Posiada wiele elementów gotyckich, które zachowały się
mimo wielokrotnych remontów i przebudowy. Spłonął 
w największym → pożarze B. w 1889. Kaplica została dobu-
dowana w 1740. Pierwszy szczegółowy opis kościoła został
sporządzony w XIX w. przez prof. Władysława Łuszczkie-
wicza, a niedługo potem przez innego historyka sztuki 
dr. Stanisława Tomkowicza. Posiada jedną główną nawę,
prezbiterium jest zamknięte trójbocznie, przy nim zakrys-
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tia. W północnej części nawy znajduje się kaplica, a w za-
chodniej wieża, przebudowana w XIX w. Sklepienie krzyżo-
wo-żebrowe ozdabiają XIV-wieczne herby: Lis, Dębno oraz
trzeci nieznany.
Dzisiejszy ołtarz główny pochodzi z 1904 i dobrze harmoni-
zuje się z gotyckim prezbiterium. Zastąpił on poprzedni
ołtarz zakupiony u sądeckich jezuitów i umieszczony 
w świątyni po jej odbudowie po pożarze. W tym samym
okresie zakupiono również neogotyckie konfesjonały i ławki
kolatorskie, których dekoracja przedstawia herby Korony 
i Litwy – orła Jagiellonów i Pogoń. Ten pierwszy jest wierną
kopią dekoracji z kaplicy zygmuntowskiej na Wawelu. Naj-
cenniejszym obrazem znajdującym się w kościele jest
Ukrzyżowanie autorstwa → Jacka Malczewskiego. Nie mniej
cenny jest również ocalały z wielkiego pożaru obraz Matki
Boskiej Bolesnej w ołtarzu kaplicy, autorstwa Feliksa Hana-
sza z 1851, wzorowany na dziele Tycjana. Tam również znaj-
duje się barokowa chrzcielnica. Obecna polichromia kościo-
ła została wykonana w latach 1966-67 przez Adama 
Konieczkę i Henryka Wójcika. Niewielkie fragmenty wcześ-
niejszych naściennych malowideł zachowały się tylko 
na stropie nawy. Dwa inne obrazy, warte odnotowania, są
znacznie młodsze: Ukrzyżowanie pędzla Jana Warchałow-
skiego oraz, zakupiony po wojnie, Wszyscy Święci Tadeusza
Serednickiego. Własną historię posiadają też kościelne →
dzwony.
B. Kościół pw. św. Zofii. Pierwsze wzmianki o nim znajdu-
ją się w zapisach Jana Długosza z 1475, który wymienia go
jako drewnianą świątynię. Zbudowany w latach 1460-75, 
a dziś mylnie uznawany za najstarszy w B. ze względu 
na swój gotycki, nieskażony przebudowami, pierwotny wy-
gląd. W ołtarzu głównym znajduje się namalowany 
na drewnie obraz Święta Zofia z trzema córkami. Związa-
na jest z nim lokalna legenda (patrz ramka), jednak bar-
dziej prawdopodobne jest, że został on wykonany na zamó-
wienie fundatora kościoła pod koniec XV w. Po lewej stro-
nie ołtarza znajduje się łaciński napis „Jezus Chrystus”,
który wielokrotnie zamalowywany stał się tak niewyraźny, 
że do momentu rozwikłania zagadki mocno intrygował. 
W kościele znajdują się również ośmiogłosowe organy za-
kupione 
w 1870, a obok głównego wejścia kamienna czara, element
dawnej chrzcielnicy. Układ kamiennych płyt na posadzce
może wskazywać, że niektóre z nich są wejściem do krypt
grobowych. Wokół kościoła znajdował się → cmentarz.

Obok gotycka dzwonnica parawanowa z drugiej połowy
XIX w. z miejscem na trzy dzwony, ostatni zniknął stamtąd
podczas II wojny światowej. W okresie reformacji kościół
zamieniono na stajnię, a na początku XIX w. zaborcy uży-
wali go do celów świeckich. Po kasacji kolegiaty przez wła-
dze austriackie, jej majątek – w tym kościół św. Zofii – 
został przeznaczony do sprzedaży. Wykupił go dziedzic B.
→ Michał Miłkowski, przekazując parafii i tym samym ra-
tując świątynię od prawdopodobnego zniszczenia.
Kościół ma jedną nawę. Jest pokryty gontem, który tworzy
dwuspadowy dach. Wewnątrz chrzcielnica późnogotycka 
z XV w., wmurowana w jedną z przypór. Ozdobne polichro-
mie z tego samego okresu i rokokowo klasycystyczny ołtarz.
C. Kościół pw. św. Krzyża – wymieniany w najstarszym opisie
B. Jana Długosza Liber beneficjorum. Został zrównany z zie-
mią w 1582 przez właściciela miasta Mikołaja Jordana w wy-
niku ostrzału artyleryjskiego. O fakcie tym pisze nuncjusz pa-
pieski, kardynał Bolognetus Comensi, odwiedzając B. 20
stycznia 1583 w drodze do Krakowa: „Niedługo wcześniej
aniżeli przybyłem tutaj (…) w najbardziej brutalny sposób
świątynię bardzo pięknie ozdobioną, zrównano z ziemią przez
artylerię. Sprawca był jednym z opiekunów miejsca z domu
Jordana, aby zadowolić matkę wbrew woli dwóch innych bra-
ci katolickich”. Kościół św. Krzyża stał przy głównej drodze,
w miejscu, gdzie dziś skręca się w dół, do stacji B.-Miasto.

Czy wiesz, że…
Jedna z lokalnych legend opowiada, w jaki sposób do B. tra-
fił obraz przedstawiający św. Zofię z córkami. Miał on się
znajdować na wyładowanym wozie kupieckim przejeżdżają-
cym przez miasto (według innych przekazów, obraz otrzy-
mał od papieża szlachcic wracający z pielgrzymki do Rzy-
mu). W pewnym momencie konie zatrzymały się i nie chcia-
ły ruszyć dalej, dopóki z wozu nie zdjęto obrazu. Kupiec
sprzedał go mieszkańcom i ruszył dalej, by po jakimś czasie
wrócić i odzyskać malowidło. Na próżno, konie znowu nie
chciały ruszyć z miejsca. Wówczas zrozumiał, że św. Zofia
chce zostać w B. i zdecydował się zostawić tu obraz.

Kotowicz Grażyna (10.07.1952 Łużna) – posłanka 
na Sejm II kadencji (1993-97), PSL. Absolwentka → LO
w B. i wydziału rolnego AR w Krakowie (1992). Były wójt
gminy Łużna.
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Kowalska Barbara – (30.03.1951 B.) emerytowana nau-
czycielka języka polskiego, przepracowała 36 lat w zawo-

dzie (1970-74 SP w Sędziszowej), 
z czego 32 w Zespole Szkół nr 1 w B.
Absolwentka Studium Nauczyciel-
skiego (1970), Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej (1977) oraz Studium Wie-
dzy o Teatrze. Wielka miłośniczka 
i kronikarka B., kolekcjonerka pa-
miątek, dokumentów, zdjęć i książek
związanych z jej ukochaną miejsco-
wością. Z całą pewnością posiada
największą wiedzę o B., jej historii 

i ludziach. Prawdopodobnie też dysponuje najbogatszy-
mi zbiorami wszystkiego co związane z tą miejscowo-
ścią. Swoją pasję i miłość do tego miejsca odziedziczyła
po ojcu → Mieczysławie, lokalnym działaczu i kronika-
rzu. Genealogię rodziny Kowalskich wymienia zresztą
jako jedno ze swoich licznych hobby. Przez lata pełniła
wiele funkcji na terenie B. Radna gminna (1978-82), szef
służby medycznej terenowej organizacji OC, sekretarz 
w takich organizacjach jak: Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego, → Towarzystwo Miłośników Ziemi Bobowskiej,
Parafialna Rada Duszpasterska. Autorka monografii 50
lat Gimnazjum i Liceum w Bobowej wydanej z okazji ju-
bileuszu gimnazjum i liceum w B. oraz Historii Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Staszica. Jako nauczycielka
była inicjatorką m.in. szkolnych wydawnictw: Bobowa 
w dziecięcych rymowankach, Listy z dna serca, a w dzia-
łalności parafialnej m.in. dokonała wyboru zawartości
modlitewnika do Matki Boskiej Bolesnej i opracowała
książeczkę Święta Zofia z trzema córkami. Redaktorka
pisma „Echo Parafii”. Założycielka i opiekunka → Teatru
Amatorskiego przy TMZB, reżyserka i autorka scenariu-
szy przedstawień realizowanych w B. Kolekcjonerka
książek głównie o historii B., pamiątek związanych 
z Janem Pawłem II, albumów fotograficznych oraz musz-
li morskich. W swoich zbiorach posiada kilkaset okazów
z całego świata.

Kowalska Bogumiła (28.02.1951 Kielce) – nauczyciel-
ka, tancerka i choreograf. W 1973 otrzymała od reżysera
Andrzeja Wajdy propozycję zagrania roli Panny Młodej
w → Weselu, z której zrezygnowała ze względu na ko-
nieczność wychowywania małego syna. Zdjęcia próbne

do filmu zostały opublikowane w miesięczniku „Ekran”.
Absolwentka ZSZ (haft-koronka), technikum ekono-
micznego oraz kierunku wychowanie techniczne Stu-
dium Nauczycielskiego w Tarnowie, a także Studium
Tanecznego w Gdańsku. Praca zawodowa: 1968-70 
→ w Spółdzielni Pracy „Koronka” w B., 1970-2000 nau-
czycielka technologii, rysunku zawodowego haftu i ko-
ronek oraz praktycznej nauki zawodu w ZSZ w B. 
W szkole prowadziła też zespół ludowy oraz wakacyjne
kursy tańca nowoczesnego. 1991-92 zastępca kierownika
warsztatów szkolnych przy ZSZ. Przez wiele lat tańczyła 
w → Zespole Regionalnym Koronka i prowadziła jego
grupę dziecięcą. Tańczyła również w zespole regional-
nym „Pogórzanie” w Gorlicach. 
W latach 2000-05 występowała w zespole regionalnym
„Kowalnia” w Stróżach (od założenia zespołu była jego
choreografem) oraz w działającym przy parafii w Bieczu
zespole „Szabasówka”. Z wszystkimi tymi zespołami
zdobywała nagrody i wyróżnienia – również indywidual-
ne - na ogólnopolskich i międzynarodowych przeglą-
dach oraz festiwalach folklorystycznych. Miłośniczka
oraz propagatorka tradycji regionalnych, sztuki ludo-
wej, zwyczajów i obrzędów ludowych regionu Pogórza.
Profesjonalnie haftuje sztandary.

Kowalski Kazimierz (13.02.1948 B.) – emerytowany nau-
czyciel wychowania fizycznego i przysposobienia obronne-

go, absolwent studium nauczycielskiego
– specjalność wf z biologią. Od 1968 
do 2004 pracował jako nauczyciel w SP
w Jankowej, Łużnej oraz w ZSZ w B.,
gdzie pełnił również funkcję kierownika
internatu. W latach 1974-77 w Zakła-
dach Azotowych w Tarnowie. Były rad-
ny gminny, komendant Terenowego
Oddziału Ratownictwa Ogólnego, pre-
zes Gminnego Zarządu LOK w B. 
oraz członek Zarządu Rejonowego

LOK w Gorlicach. 
Jako nauczyciel dwukrotnie zdobył ze szkolną drużyną zło-
ty medal Mistrzostw Polski Szkół CZSP w piłce siatkowej
chłopców oraz 5. miejsce w MP drużyny chłopców w spor-
tach obronnych „Sprawni jak żołnierze”. Żona → Bogumi-
ła, syn Robert, synowa Angelika. Miłośnik sportu, zapalo-
ny cyklista i narciarz. Kolekcjoner białej broni.
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Kowalska Maria, z domu Kiełtyka (30.07.1880 B. –
2.03.1958) – matka siedmiorga dzieci: Stefanii, Kazimie-
rza, Józefa, Aleksandra, Stanisława, Mieczysława i Zofii.
Kazimierz, Aleksander i Mieczysław byli oficerami I Pułku
Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu. Na wojnę 
w 1939 poszedł jeszcze Stanisław, a z tej czwórki przeżył
tylko → Mieczysław, jednak wrócił jako inwalida. Kazi-
mierz zginął w Auschwitz, był osadzony w bloku XI, nosił
nr obozowy 17 006. Przed aresztowaniem był członkiem
Związku Walki Zbrojnej. Aleksander przeżył kampanię
wrześniową, ale wrócił chory na czerwonkę i zmarł kilka
dni później. Stanisław walczył w rejonie Borowej Góry 
k. Piotrkowa Trybunalskiego w Armii „Łódź”. Zginął pod
Modlinem. Został pochowany na Cmentarzu Powązkow-
skim w Warszawie, w kwaterze żołnierzy poległych w 1939
(25 B, 16 krzyż).
M. Kowalska była wielką miłośniczką książek, posiadała
pokaźną prywatną bibliotekę, z której korzystało wiele
osób. Znajdowały się w niej m.in. dzieła literatury klasycz-
nej oraz tzw. pozycje zakazane, np. Groby sybirskie i wiele
innych.

Kowalski Mieczysław (28.10.1914 - 28.12.1987 B.) – pasjo-
nat historii B., kronikarz miejscowości i kolekcjoner lokal-
nych pamiątek, prowadzący prywatną izbę regionalną
przekazaną potem na rzecz parafii. Spisana przez niego →
kronika jest do dziś jednym z najcenniejszych dokumen-
tów opowiadających o ludziach i wydarzeniach związanych
z B. Jako 16-latek M. Kowalski wzorem dwóch starszych
braci wstąpił na ochotnika do orkiestry wojskowej w No-
wym Sączu. II wojna światowa przerwała jego naukę 
w szkole oficerskiej, trafił na front jako żołnierz I Pułku
Strzelców Podhalańskich. Podczas zaciętych walk w Brzu-
chowicach k. Lwowa został ciężko ranny w głowę, prawą
rękę i lewy bok, a odniesione rany okazały się trwałą 
„pamiątką” kampanii wrześniowej. Po ośmiu miesiącach
wrócił ze Lwowa do B. i włączył się do działań Związku
Walki Zbrojnej. W maju 1944 wstąpił do partyzanckiego
oddziału AK „Kmicic”, a niedługo potem został mianowa-
ny szefem oddziału liczącego 50 ludzi. Za przynależność
do AK był później prześladowany i aresztowany. Po wojnie
podjął pracę w → Gminnej Spółdzielni Samopomoc
Chłopska w B., a jako przewodniczący Gminnej Rady Na-
rodowej (patrz → burmistrz) brał udział w elektryfikacji 
i kanalizacji B. Społecznie, jako kapelmistrz, prowadził or-

kiestrę dętą przy OSP. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficer-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Krzy-
żem Armii Krajowej (londyńskim) oraz Medalem za Udział
w Wojnie Obronnej 1939 i Medalem Zwycięstwa i Wolno-
ści 1945. Został pochowany na cmentarzu wojskowym w B.

Kozłowski Leon ks. – najdłużej sprawujący swoją funkcję
→ proboszcz w B. (1848-90). Przez wiele lat mocno zaanga-
żowany w odnowienie → kościoła parafialnego, czemu po-
święcił znaczną część swojego życia i pracy. Odrestauro-
wany przez niego kościół… spłonął w wielkim → pożarze
miasta w 1889. Mimo sędziwego wieku, natychmiast przy-
stąpił do odbudowy świątyni, ale pracę tę dokończył dopie-
ro jego następca. W historii parafii zapisał się jako du-
chowny pochlebnie wyrażający się o chłopstwie, a dużo go-
rzej o bobowskich mieszczanach, z którymi miewał spory 
i zatargi. Założył kronikę parafialną. We wstępie napisał:
„Czytajcie potomkowie dzieje przodków waszych spisane,
i ile miały styczność z parafią tutejszą. Rozważcie to opo-
wiadanie moje, budujcie się tym, co znajdziecie budującego,
strzeżcie się tego, czym zawinili i za co teraz przed Bogiem
odpowiadać muszą. Czytając, przypomnijcie sobie tych, któ-
rzy was w tym życiu poprzedzili i zmówcie za nich wieczne
odpoczywanie. Niech to opowiadanie moje, a wasze czyta-
nie, będzie na chwałę Boga w Trójcy Jedynego”.

� Z bobowskiego archiwum
(…) Zaświadcza się, że Pani Sara Holzer kupcowa zamiesz-
kała w Bobowej, ostatnio tj. od roku 1931 podupadła 
w swym interesie tj. w handlu skór z powodu, iż większa
część dłużników, którzy jej pozostawali winni większą go-
tówkę, nawet sięgającą do kilku tysięcy złotych, pomimo pro-
wadzonego procesu sądowego, okazały się długi te nieścią-
galne z powodu ubóstwa tych dłużników (…).
(…) Zaświadcza się, że Pan Mozes Schmerz od roku 1933 ja-
koteż i w roku 1934 handlem drzewa się nie trudni z powo-
du podeszłego wieku tegoż i obłożnej choroby (…).
(…) Józef Neuman urodzony dnia 27 listopada 1918 roku 
w gminie Bobowej i tam zamieszkały, wniósł do tutejszego
Starostwa prośbę o udzielenie uprawnienia przemysłowego
na wyrób świec sposobem ręcznym w drodze zimnej, w gmi-
nie Bobowej, pod nr domu 251 (…).
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Kowalska Maria, z domu Kiełtyka (30.07.1880 B. –
2.03.1958) – matka siedmiorga dzieci: Stefanii, Kazimie-
rza, Józefa, Aleksandra, Stanisława, Mieczysława i Zofii.
Kazimierz, Aleksander i Mieczysław byli oficerami I Pułku
Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu. Na wojnę 
w 1939 poszedł jeszcze Stanisław, a z tej czwórki przeżył
tylko → Mieczysław, jednak wrócił jako inwalida. Kazi-
mierz zginął w Auschwitz, był osadzony w bloku XI, nosił
nr obozowy 17 006. Przed aresztowaniem był członkiem
Związku Walki Zbrojnej. Aleksander przeżył kampanię
wrześniową, ale wrócił chory na czerwonkę i zmarł kilka
dni później. Stanisław walczył w rejonie Borowej Góry 
k. Piotrkowa Trybunalskiego w Armii „Łódź”. Zginął pod
Modlinem. Został pochowany na Cmentarzu Powązkow-
skim w Warszawie, w kwaterze żołnierzy poległych w 1939
(25 B, 16 krzyż).
M. Kowalska była wielką miłośniczką książek, posiadała
pokaźną prywatną bibliotekę, z której korzystało wiele
osób. Znajdowały się w niej m.in. dzieła literatury klasycz-
nej oraz tzw. pozycje zakazane, np. Groby sybirskie i wiele
innych.

Kowalski Mieczysław (28.10.1914 - 28.12.1987 B.) – pasjo-
nat historii B., kronikarz miejscowości i kolekcjoner lokal-
nych pamiątek, prowadzący prywatną izbę regionalną
przekazaną potem na rzecz parafii. Spisana przez niego →
kronika jest do dziś jednym z najcenniejszych dokumen-
tów opowiadających o ludziach i wydarzeniach związanych
z B. Jako 16-latek M. Kowalski wzorem dwóch starszych
braci wstąpił na ochotnika do orkiestry wojskowej w No-
wym Sączu. II wojna światowa przerwała jego naukę 
w szkole oficerskiej, trafił na front jako żołnierz I Pułku
Strzelców Podhalańskich. Podczas zaciętych walk w Brzu-
chowicach k. Lwowa został ciężko ranny w głowę, prawą
rękę i lewy bok, a odniesione rany okazały się trwałą 
„pamiątką” kampanii wrześniowej. Po ośmiu miesiącach
wrócił ze Lwowa do B. i włączył się do działań Związku
Walki Zbrojnej. W maju 1944 wstąpił do partyzanckiego
oddziału AK „Kmicic”, a niedługo potem został mianowa-
ny szefem oddziału liczącego 50 ludzi. Za przynależność
do AK był później prześladowany i aresztowany. Po wojnie
podjął pracę w → Gminnej Spółdzielni Samopomoc
Chłopska w B., a jako przewodniczący Gminnej Rady Na-
rodowej (patrz → burmistrz) brał udział w elektryfikacji 
i kanalizacji B. Społecznie, jako kapelmistrz, prowadził or-

kiestrę dętą przy OSP. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficer-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Krzy-
żem Armii Krajowej (londyńskim) oraz Medalem za Udział
w Wojnie Obronnej 1939 i Medalem Zwycięstwa i Wolno-
ści 1945. Został pochowany na cmentarzu wojskowym w B.

Kozłowski Leon ks. – najdłużej sprawujący swoją funkcję
→ proboszcz w B. (1848-90). Przez wiele lat mocno zaanga-
żowany w odnowienie → kościoła parafialnego, czemu po-
święcił znaczną część swojego życia i pracy. Odrestauro-
wany przez niego kościół… spłonął w wielkim → pożarze
miasta w 1889. Mimo sędziwego wieku, natychmiast przy-
stąpił do odbudowy świątyni, ale pracę tę dokończył dopie-
ro jego następca. W historii parafii zapisał się jako du-
chowny pochlebnie wyrażający się o chłopstwie, a dużo go-
rzej o bobowskich mieszczanach, z którymi miewał spory 
i zatargi. Założył kronikę parafialną. We wstępie napisał:
„Czytajcie potomkowie dzieje przodków waszych spisane,
i ile miały styczność z parafią tutejszą. Rozważcie to opo-
wiadanie moje, budujcie się tym, co znajdziecie budującego,
strzeżcie się tego, czym zawinili i za co teraz przed Bogiem
odpowiadać muszą. Czytając, przypomnijcie sobie tych, któ-
rzy was w tym życiu poprzedzili i zmówcie za nich wieczne
odpoczywanie. Niech to opowiadanie moje, a wasze czyta-
nie, będzie na chwałę Boga w Trójcy Jedynego”.

� Z bobowskiego archiwum
(…) Zaświadcza się, że Pani Sara Holzer kupcowa zamiesz-
kała w Bobowej, ostatnio tj. od roku 1931 podupadła 
w swym interesie tj. w handlu skór z powodu, iż większa
część dłużników, którzy jej pozostawali winni większą go-
tówkę, nawet sięgającą do kilku tysięcy złotych, pomimo pro-
wadzonego procesu sądowego, okazały się długi te nieścią-
galne z powodu ubóstwa tych dłużników (…).
(…) Zaświadcza się, że Pan Mozes Schmerz od roku 1933 ja-
koteż i w roku 1934 handlem drzewa się nie trudni z powo-
du podeszłego wieku tegoż i obłożnej choroby (…).
(…) Józef Neuman urodzony dnia 27 listopada 1918 roku 
w gminie Bobowej i tam zamieszkały, wniósł do tutejszego
Starostwa prośbę o udzielenie uprawnienia przemysłowego
na wyrób świec sposobem ręcznym w drodze zimnej, w gmi-
nie Bobowej, pod nr domu 251 (…).
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Kowalska Barbara – (30.03.1951 B.) emerytowana nau-
czycielka języka polskiego, przepracowała 36 lat w zawo-

dzie (1970-74 SP w Sędziszowej), 
z czego 32 w Zespole Szkół nr 1 w B.
Absolwentka Studium Nauczyciel-
skiego (1970), Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej (1977) oraz Studium Wie-
dzy o Teatrze. Wielka miłośniczka 
i kronikarka B., kolekcjonerka pa-
miątek, dokumentów, zdjęć i książek
związanych z jej ukochaną miejsco-
wością. Z całą pewnością posiada
największą wiedzę o B., jej historii 

i ludziach. Prawdopodobnie też dysponuje najbogatszy-
mi zbiorami wszystkiego co związane z tą miejscowo-
ścią. Swoją pasję i miłość do tego miejsca odziedziczyła
po ojcu → Mieczysławie, lokalnym działaczu i kronika-
rzu. Genealogię rodziny Kowalskich wymienia zresztą
jako jedno ze swoich licznych hobby. Przez lata pełniła
wiele funkcji na terenie B. Radna gminna (1978-82), szef
służby medycznej terenowej organizacji OC, sekretarz 
w takich organizacjach jak: Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego, → Towarzystwo Miłośników Ziemi Bobowskiej,
Parafialna Rada Duszpasterska. Autorka monografii 50
lat Gimnazjum i Liceum w Bobowej wydanej z okazji ju-
bileuszu gimnazjum i liceum w B. oraz Historii Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Staszica. Jako nauczycielka
była inicjatorką m.in. szkolnych wydawnictw: Bobowa 
w dziecięcych rymowankach, Listy z dna serca, a w dzia-
łalności parafialnej m.in. dokonała wyboru zawartości
modlitewnika do Matki Boskiej Bolesnej i opracowała
książeczkę Święta Zofia z trzema córkami. Redaktorka
pisma „Echo Parafii”. Założycielka i opiekunka → Teatru
Amatorskiego przy TMZB, reżyserka i autorka scenariu-
szy przedstawień realizowanych w B. Kolekcjonerka
książek głównie o historii B., pamiątek związanych 
z Janem Pawłem II, albumów fotograficznych oraz musz-
li morskich. W swoich zbiorach posiada kilkaset okazów
z całego świata.

Kowalska Bogumiła (28.02.1951 Kielce) – nauczyciel-
ka, tancerka i choreograf. W 1973 otrzymała od reżysera
Andrzeja Wajdy propozycję zagrania roli Panny Młodej
w → Weselu, z której zrezygnowała ze względu na ko-
nieczność wychowywania małego syna. Zdjęcia próbne

do filmu zostały opublikowane w miesięczniku „Ekran”.
Absolwentka ZSZ (haft-koronka), technikum ekono-
micznego oraz kierunku wychowanie techniczne Stu-
dium Nauczycielskiego w Tarnowie, a także Studium
Tanecznego w Gdańsku. Praca zawodowa: 1968-70 
→ w Spółdzielni Pracy „Koronka” w B., 1970-2000 nau-
czycielka technologii, rysunku zawodowego haftu i ko-
ronek oraz praktycznej nauki zawodu w ZSZ w B. 
W szkole prowadziła też zespół ludowy oraz wakacyjne
kursy tańca nowoczesnego. 1991-92 zastępca kierownika
warsztatów szkolnych przy ZSZ. Przez wiele lat tańczyła 
w → Zespole Regionalnym Koronka i prowadziła jego
grupę dziecięcą. Tańczyła również w zespole regional-
nym „Pogórzanie” w Gorlicach. 
W latach 2000-05 występowała w zespole regionalnym
„Kowalnia” w Stróżach (od założenia zespołu była jego
choreografem) oraz w działającym przy parafii w Bieczu
zespole „Szabasówka”. Z wszystkimi tymi zespołami
zdobywała nagrody i wyróżnienia – również indywidual-
ne - na ogólnopolskich i międzynarodowych przeglą-
dach oraz festiwalach folklorystycznych. Miłośniczka
oraz propagatorka tradycji regionalnych, sztuki ludo-
wej, zwyczajów i obrzędów ludowych regionu Pogórza.
Profesjonalnie haftuje sztandary.

Kowalski Kazimierz (13.02.1948 B.) – emerytowany nau-
czyciel wychowania fizycznego i przysposobienia obronne-

go, absolwent studium nauczycielskiego
– specjalność wf z biologią. Od 1968 
do 2004 pracował jako nauczyciel w SP
w Jankowej, Łużnej oraz w ZSZ w B.,
gdzie pełnił również funkcję kierownika
internatu. W latach 1974-77 w Zakła-
dach Azotowych w Tarnowie. Były rad-
ny gminny, komendant Terenowego
Oddziału Ratownictwa Ogólnego, pre-
zes Gminnego Zarządu LOK w B. 
oraz członek Zarządu Rejonowego

LOK w Gorlicach. 
Jako nauczyciel dwukrotnie zdobył ze szkolną drużyną zło-
ty medal Mistrzostw Polski Szkół CZSP w piłce siatkowej
chłopców oraz 5. miejsce w MP drużyny chłopców w spor-
tach obronnych „Sprawni jak żołnierze”. Żona → Bogumi-
ła, syn Robert, synowa Angelika. Miłośnik sportu, zapalo-
ny cyklista i narciarz. Kolekcjoner białej broni.
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Do Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie: (…) Zarząd
gminny w Bobowej donosi uprzejmie 6 lipca 1934 r., że istnieje
potrzeba gospodarcza utworzenia komunikacji autobusowej
na liniach: Krynica-Grybów-Stróże-Bobowa-Ciężkowice-
Gromnik-Zakliczyn-Gromnik-Tarnów, przyczem ze strony tu-
tejszej gminy nie zachodzą żadne przeszkody przeciw udziele-
niu koncesji na prowadzenie autobusu (…) Józefowi Waś (…).

Kółko Kształcącej się Młodzieży – tak nazywał się →
chór założony przez Marię Szczypułową po I wojnie świato-
wej. Istniał do 1923.

Krajowa Szkoła Koronkarstwa – → Zasadnicza Szkoła
Zawodowa.

Kręcić - → paryjówka.

Krok Bogdan (29.06.1959) - dyrektor → Centrum Kultury
i Promocji Gminy (od 1983, wcześniej → Gminne Centrum
Kultury). Jak sam wspomina, początkowo był dyrektorem
dla samego siebie. Przed objęciem tego stanowiska przez
dwa lata pracował w GOK w Ciężkowicach. Pomysłodawca
i organizator → Międzynarodowego Festiwalu Koronki
Klockowej. Inicjator reaktywacji → Regionalnego Zespołu
Pieśni i Tańca „Koronka”, redaktor kwartalnika → „Nasza
Gmina”, a w przeszłości aktor → Teatru Amatorskiego. Ab-
solwent Policealnego Studium Kulturalno-Oświatowego 
w Nowym Sączu (1980), wyróżniony m.in. nagrodą im. Ję-
drzeja Cierniaka za „podjęte i z uporem realizowane inicja-
tywy społeczno-kulturalne” (1988), tytułem Zasłużonego
Działacza Kultury (1996), medalem starosty gorlickiego 
„za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury regionalnej 
i promocji ziemi gorlickiej” (2001) oraz nagrodą ministra
kultury i sztuki (2002). Pierwsze lata działalności w GOK
oparł na pracy z młodzieżą skupioną w kołach Związku
Młodzieży Wiejskiej, gdzie – jak wspomina - „miesiącami
ćwiczyliśmy taniec ludowy, teatr, kabaret i zwyczaje ludo-
we, by wiosną jechać w 100-osobowym składzie na Woje-
wódzki Festiwal Kultury Wiejskiej do Limanowej, gdzie
przez kolejnych sześć lat nie mieliśmy sobie równych
i zajmowaliśmy jako gmina pierwsze miejsca”. 
Rodzina: żona Małgorzata, córka Aleksandra, syn Woj-
ciech. Hobby – lektura książek, teatr amatorski i taniec 
regionalny.

Kronika – B. autorstwa → Mieczysława Kowalskiego 
to jeden z najcenniejszych dokumentów opowiadających
o ludziach i wydarzeniach związanych z miejscowością.
Tak o kronice pisał → Stefan Otwinowski – pisarz i pub-
licysta: „(…) i oto ta księga historyczna, bez przesady
wielkie, pracowite dzieło kronikarskie rekonstruujące
zjawiska i czas od czternastego wieku po rok bieżący.
Wiele widziałem takich już przecież nie tylko amator-
skich, lecz i naukowych czynności, ale praca tego czło-
wieka doprawdy imponująca! Spędziłem sporo czasu 
w gościnnym domu kronikarza – tak, znalazłem między
innymi i fotografię ostatniego bobowskiego cadyka,
przeczytałem wiele stron, słuchałem opowiadań starych
ludzi… W sumie, powiem szczerze, był to najpiękniejszy
dzień mojego jesiennego urlopu (…)”.

� Z bobowskiego archiwum
(…) zaświadcza się, że Mojżesz Hirsch Riegelhaupt zamiesz-
kały w Bobowej utrzymuje się z dochodów jego budynku, zaś
z wyszynku trunków czerpie dochody Regina Riegelhaupt, li-
cząca lat 35 (…).
(…) stwierdza się, że p. Andrzej Górski masarz w Bobowej
zaniechał wyrób i sprzedaż wędlin z dniem 30.IV.1934 ,
przyczem stwierdza się, że Stanisław Szpila masarz, 
nie był spólnikiem w powyższym interesie, natomiast ten
pracował jako u szwagra i zawiadował tem interesem (…).
(…) zaświadcza się, że dom mieszkalny nr 42 w Bobowej
należy do Antoniego Nowaka rolnika (…) W budynku tym
Józef Nowak właściciel trafiki zajmuje dwie małe ubikacje,
a to na sprzedaż wyrobów tytoniowych i na mieszkanie (…).
(…) zaświadcza się, że na podstawie własnej wiedzy tutej-
szej gminy, że p. Władysławowi Górskiemu, żona jego Mi-
chalina z Siobowiczów nie pomaga w handlu, aniteż 
nie zajmuje się sklepem. Równocześnie stwierdzam, że dom
nr 36 Władysław Górskiego składa się z pięciu ubikacji, 
z których zajmuje wymieniony dwie ubikacje i małą, ciem-
ną kuchnię, zaś lokator Hirsch Swinger zajmuje dwie ubi-
kacje (…).

Król Andrzej (26.11.1879 B. – 24.12.1944) – wieloletni ko-
ścielny w bobowskiej parafii, cechmistrz cechu szewskiego.
W czasie okupacji przechowywał na wieży kościelnej radio 
i dzwon zwany sygnaturką, który ocalał i służy do dziś.
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Król Andrzej ks. (▲) (3.04.1970 Gorlice) – salezjanin, 
od 1998 prezes Saltromu (Salezjański Ruch Troski o Mło-
dzież), od 2007 dyrektor wspólnoty zakonnej, komandor
Yacht Clubu Saltrom. Absolwent LO w B., teologii w Pa-
pieskiej Akademii Teologicznej (1999), podyplomowych
studiów z organizacji pracy i metod pomocy społecznej 
na UJ oraz pedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1999, od  tego momentu
również związany z Saltromem – instytucją wspierającą
rodzinę - organizującą czas wolny dzieciom i młodzieży,
szczególnie ze środowisk zaniedbanych wychowawczo. 
Organizator ponad 20 turnusów (ok. 1500 osób rocznie)
dla najmłodszych i rodzin, szkoleń żeglarskich, rejsów
śródlądowych i morskich, opiekun praktyk studenckich,
przez pięć lat opiekun kawiarnio-galerii Piwnica przy Do-
minikańskiej – miejsca spotkań studentów oraz koncertów
muzyki chrześcijańskiej. Hobby - dobra książka, turystyka
i żeglarstwo. O swojej pracy opowiadał w wywiadzie 
dla pisma „Komandor Niepokornych“:
„W naszym środowisku uważa się, że jeżeli salezjanin 
ma do wyboru dzieci czekające na boisku i wiernych zgro-

madzonych w kościele, to idzie zagrać w piłkę z dzieciaka-
mi. Może to brzmi trochę przewrotnie, ale dobrze oddaje
mentalność salezjańską (…). Zacytuję tu słowa księdza Bo-
sko, założyciela salezjanów, który powiedział o młodzieży
»bawiłem się z nimi, uczyłem, grałem w piłkę, a jak mi się
udało - to się z nimi modliłem«. Nie spędzamy z naszymi
wychowankami godzin na modlitwie i leżeniu krzyżem, 
bo to nie jest w naturze młodego człowieka. Pomagamy na-
stolatkom odkryć Boga w otaczającej naturze, ale nie zmu-
szamy wierzyć. I taka taktyka się sprawdza (…). Trafiłem
do Saltromu, gdy było tu wielu niepokornych wychowan-
ków, związanych z ulicą, narkotykami i wszelką patologią.
Mówienie do takich ludzi z piedestału osoby duchownej
było całkowitą utopią. Żeglarstwo uczy porządku bez po-
trzeby używania wielkich słów - nie trzeba straszyć pie-
kłem, żeby zmusić do zrobienia czegokolwiek. Jeżeli 
nie posłuchasz rozkazu to w najlepszym wypadku dosta-
niesz bomem w głowę albo wypadniesz za burtę. Z drugiej
strony, taki młody gniewny, który nie chce gadać absolut-
nie z nikim, po kilku godzinach spędzonych na łódce sam
z nudów zaczyna rozmowę (…)”.
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Król Beata (4.03.1966 Grybów) – zastępca dyrektora →
ZSZ od września 2008. Ze szkołą związana od 1986 naj-
pierw jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu, później
kierownik warsztatów szkolnych (2001-03) i kierownik
szkolenia praktycznego (2003-08). 1984-86 szwaczka 
w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Andrema w Nowym
Sączu. Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krako-
wie (licencjat 1999) oraz edukacji technicznej na Wydzia-
le Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH (2002).
Hobby - żeglarstwo (ma za sobą m.in. rejs śródziemno-
morski oraz coroczne rejsy mazurskie), narciarstwo, 
podróże, książki.

Kruczek Barbara (12.08.1948 Szalowa) – zastępca dyrek-
tora → ZSZ (1982), a także p.o. dyrektora w 1997. Absol-
wentka filologii rosyjskiej w WSP w Rzeszowie. Z ZSZ
związana od 1968.

Krztoń Jadwiga (18.02.1942  –  5.05.2007) nauczycielka
matematyki, absolwentka Uniwersytetu Marii C. Skłodow-
skiej w Lublinie. Od 1965 do emerytury pracowała 
w LO w B., na trwałe zapisała się w pamięci kilku pokoleń
uczniów i wychowanków.

Krztoń Zenon (29.04.1932 Kielnarowa) – dyrektor → SP
(1973-78). Absolwent biologii w krakowskiej WSP (1967).
Od 1951 nauczyciel SP w Małysówce, od 1964 w LO w B.
1978-89 zastępca dyrektora w → ZSZ. 

Krzyżacy – powieść Henryka Sienkiewicza, gdzie w roz-
działach V i L pojawiają się wzmianki o osobach wywodzą-
cych się z B.:
„Na to podnieśli się groźni rycerze: Marcin z Wrocimowic,
Florian z Korytnicy… Zygmunt z Bobowy i Staszko z Cher-
bimowic, potężni, sławni zwycięscy w wielu bitwach, 
w wielu turniejach…” (rozdz. V tom I); „Tym razem było 
na co patrzeć, gdyż najsławniejsi stanęli w kwadrat koło
rusztowania. Podziwiano więc… urodę Dobka z Oleśnicy…
i Zygmunta z Bobowy, który podobnie wsławił się z Wę-
grami w Koszycach.” (rozdz. VI, tom I); „Tuż szły biskupie, 
a potem pańskie w liczbie dwudziestu dwóch. Więc Jaśka 
z Tarnowa, Jędrka z Tęczyna, a oprócz nich rodowa Grafi-
tów i Bobowskich… i różnych innych, którzy w bitwach
zbierali się pod wspólnym herbowym godłem i wspólnie
wykrzykiwali zawołanie” (rozdz. L tom II).

� A to ciekawe
Książka telefoniczna – z 1932 pod hasłem B. zawierała ta-
kie oto dane: „Powiat Grybów. Mieszkańców 2000. Stacja
kolejowa Bobowa, przystanek kolejowy Bobowa Miasto. 
Poczta, telegraf i telefon na miejscu. Magistrat: Burmistrz:
Inż. Wieniawa Długoszowski Kazimierz. Sekretarz i rach-
mistrz: Czub Stanisław. Urząd Pocztowy: Babiak Wiktor.
Urząd parafialny: Ksiądz Dziekan Warchałowski Stani-
sław. Posterunek Policji Państwowej: Matykiewicz. Lekarz
Okręgowy i Powiatowy Kasy Chorych w Bobowej: Dr Sem-
mel Samuel. Szkoła publiczna 7-klasowa. Kierownik: Wa-
łek Paweł. Związek Strzelecki Oddział Bobowa. Prezes: Inż.
Wieniawa Długoszowski Kazimierz. Ochotnicza Straż Po-
żarna. Prezes: Stoch Józef. Zarząd Spółki Mleczarskiej w
Bobowej. Prezes: Warchałowski Stanisław. Stacja kolejowa.
Naczelnik: Stoch Józef.”

Księża – pochodzący z B. (współcześnie): ks. Stanisław
Święch SCJ(rok święceń 1957), → ks. Kazimierz Szwarga
(1962), Stanisław Kwarciński (1964), ks. Jan Chmura
(1974), → o. Jerzy Kuk – kamilianin (1986), ks. Kazimierz
Ligęza (1990), ks. Andrzej Sobol (1996), → o. Stanisław 
Juruś – jezuita (1996), ks. Stanisław Szczepanek (1996), br.
Grzegorz Ligęza (1997), → o. Andrzej Król – salezjanin
(1999), o. Ezdrasz Turek (2000), ks. Mariusz Mucha
(2001), ks. Jan Ligęza (2003).

Pół żartem, pół serio
Kufle – „W restauracji Bobowianka w Bobowej wprowa-
dzono pierwsze na świecie jednorazowe kufle wielokrot-
nego użytku. Za plastikowy kubek płaci się, ale nie wolno
go wynieść poza lokal, bo może się jeszcze przydać. 
Oficjalnie jako powód nakazu zwrotu jednorazowych
kubków, podano ochronę rynku przed zaśmiecaniem, 
nieoficjalnie jednak traktowane są one jako naczynia
wielokrotnego użytku”. 
(„Marginałki sądeckie” 1998)
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Kuk Jerzy ks. (6.06.1960 Zabrze) – zakonnik, kamilianin,
historyk. Studia ukończył w Seminarium Kamilianów 
w Warszawie (1986), doktorat z historii obronił na Papie-
skim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Pracował
m.in. jako wikariusz w Tarnowskich Górach (1986-87) 
i jako główny archiwista w Kurii Generalnej Kamilianów
w Rzymie (1987-2004). Przełożony (rektor) Seminarium
Kamilianów (2004-07). Od 2007 stanowi jednoosobową
komisję historyczną do spraw lustracji kamilianów 
w IPN. Autor prac magisterskiej i licencjackiej poświęco-
nych B., z którą jest związany poprzez rodziców, posiada-
jących tutaj dom. Hobby – taternictwo, hodowla bonzai
i historia.

Kurek Jan ks. (▲) (1900 - 14.09.1973) – → proboszcz (1947-
73), święcenia w 1926. Z książki pt. V-1, V-2 wiadomo, że w cza-
sie okupacji był kapelanem partyzanckiego oddziału AK nale-
żącego do obwodu „Deser”. To właśnie ks. Kurek jako kurier
przewoził spod Blizny do Kolbuszowej fragmenty pocisków 
V-2, słynnej tajnej broni III Rzeczy, oraz plany topograficzne
laboratorium, w którym powstawały. Parafia w B. zawdzięcza
mu m.in. zakup trzech dzwonów, remont wnętrza kościoła
(malowanie i posoborowy ołtarz), nadbudowę piętra nad ple-
banią, zakup obrazu Wszyscy Święci, organizację nauki religii
poza szkołami, wprowadzenie nowenny do Matki Boskiej Bo-
lesnej oraz uporządkowanie sprawy własności gruntów para-
fialnych. (Patrz też album fotograficzny: A-15).
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� A to ciekawe
„Kurjer Podhalański” pisał w 1928 o B.:
„We wtorek dnia 4 bm. odbyła się przed Trybunałem Sądu
Przysięgłych w Nowym Sączu rozprawa przeciwko Józefowi
Dzikiewiczowi o zbrodnię nadużycia władzy urzędowej.
Rozprawa ta wzbudziła duże zainteresowanie ze względu
na osobę oskarżonego, gdyż p. Dzikiewicz był niedawno bur-
mistrzem Bobowej i czyn przestępny, za który został oska-
rżony popełnił w czasie swojego urzędowania. Rozprawa ta
była również charakterystyczną dla stosunków po naszych
miasteczkach.
W dniu 20 lutego ub. roku odbywały się w Bobowej dwie za-
bawy karnawałowe: jedna w mieście na rzecz straży poża-
rnej pod protektoratem oskarżonego, druga zaś we dworze
u p. Długoszowskich. Gdzieś po północy oskarżony wysłał
strażaka Jakóba Martusia do dworu po jednego z gości, po-
czem po godzinie 4tej nad ranem tenże sam strażak udał się
pijany ponownie do dworu, gdzie zrobił awanturę i zniewa-
żył jednego z obecnych. Sprawą tą zajęła się policja, która
zrobiła doniesienie na Martusia o opilstwo do Starostwa 
w Grybowie.
Starostwo odstąpiło sprawą tą magistratowi w Bobowej 
do przesłuchania świadków i Martusia. W nieobecności
oskarżonego przesłuchania jednego ze świadków, policjanta
gminnego Michała Joba dokonał sekretarz magistratu. Job
zeznał, iż istotnie Martuś krytycznej nocy był pijanym. 
W międzyczasie nadszedł oskarżony, który polecił odnośne
miejsce w zeznaniach zalepić i wpisać, że Martuś był trzeź-
wy, co Job pod presją oskarżonego podpisał. Akta te przesła-
no Starostwu, jednak w międzyczasie sprawa cała zrobiła
się głośną i osobą p. burmistrza zajęła się Prokuratorja, zaś
Martuś skazany został przez Sąd pow. w Ciężkowicach 
na kilka dni aresztu. Zarzucał wreszcie akt oskarżenia p.
Dzikiewiczowi, że w czasie lustracji gospodarki gminy przez
władze wyraził się, iż władze administracyjne i samorządo-
we »to dom wariatów«.
Na rozprawie oskarżony dowodził, że istotnie zgodnie z pro-
tokołem Joba zmienionym przez niego Martuś nie był pijany,
a wrażenie odmienne wywołał fakt, że miał on się gdzieś po-
tknąć, dalej twierdził, że Martuś był w ogóle człowiekiem
trzeźwym, a tylko zapadał czasami na ataki epileptyczne.
Wreszcie co do zarzutu znieważenia władz tłumaczył jakoby
wyraził się, że zmienność w rozporządzeniach władz robi
wrażenia, iż ma się do czynienia z domem wariatów.

Przebieg rozprawy nie wprowadził jednak prawie żadnych
zmian w stanie ustalonym dochodzeniami, na podstawie
których zbudowano akt oskarżenia.
Następnie Trybunał postawił sędziom przysięgłym pytanie 
w kierunku winy oskarżonego co do nadużycia władzy urzę-
dowej, jak i znieważenia władz. Na oba te pytania sędziowie
przysięgli odpowiedzieli 12 głosami „nie”, wobec czego Try-
bunał wydał wyrok uwalniający. Rozprawie przewodniczył
sso. Lesiak, wotowali sso. Rychlik i sso. Sobota, oskarżał
prok. Hetper. Bronił adw. dr. Flis.”

Kurzawa Jerzy (20.05.1955 Gorlice) – przedsiębiorca,
prezes zarządu i współwłaściciel PW Budimet. Wykształce-
nie średnie techniczne. Pracował w Racławickim Przedsię-
biorstwie Budowlanym (1978-81), zaczynając jako murarz, 
a kończąc jako kierownik budowy. Później prezes zarządu
w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Budziska (1981-85) 
i RSP Kwiatonowice (1985-90). Od 1990 posiada własną fir-
mę, prowadzącą składy budowlane oraz transport krajowy 
i zagraniczny. Przez trzy edycje – 2006-08 Budimet nagra-
dzany był przez „Puls Biznesu” Gazelą Biznesu w kategorii
małych i średnich przedsiębiorstw. Rodzina: żona Grażyna
– nauczycielka biologii w LO oraz prezes zarządu powiato-
wego LOP, czworo dzieci. Hobby - turystyka piesza.

� Z bobowskiego archiwum
(…) zaświadcza się, że Julija z Karpińskich Nogowa lat 30, cór-
ka Wojciecha i Zofii trudni się wyrobem koronek nicianych do-
mowego wyrobu (…).
(…) po zbadaniu Zarząd gminny donosi, że Wolf Hochberger
utrzymywał skład drzewa w Bobowej przez dwa miesiące tj. lis-
topad i grudzień 1933 (…). (…) Do Pana Pinkasa Krymana w
Bobowej: (…) odmawiam Panu wydania karty rzemieślniczej
na prowadzenie przemysłu cukierniczego, ponieważ nie uczynił
Pan zadość wymogom art. 145 rozporządzenia o prawie prze-
mysłowem, a mianowicie nie przedłożył Pan świadectwa nauki,
świadectwa egzaminu czeladniczego i świadectwa trzechletniej
pracy w charakterze czeladnika w zawodzie cukierniczym (…).
(…) stwierdza się, że Leib Heitlinger piekarz w Bobowej prowa-
dzi piekarstwo przy pomocy jednego czeladnika i jednego
ucznia, zaś z członków rodziny nikt nie pomaga, bowiem dzieci
są małoletnie (…).
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(…) stwierdza się, że Jakób Goldschmied szewc w Bobowej, 
w czasie od 1.IV.1934 wykonuje szewstwo wyłącznie sam 
bez żadnych uczni i pomocników (…).

L
Langer Stanisław (14.01.1952 Jankowa) – lekarz, od 2000
współwłaściciel NZOZ Langmed. Absolwent Akademii Me-
dycznej w Krakowie (1980). 1980-2000 pracował w Gmin-
nym Ośrodku Zdrowia w B. (od 1983 jako kierownik). Specja-
lizacje lekarskie – I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych
(1987), II stopnia w zakresie medycyny ogólnej (1995). 1998-
2002 radny gminny, przewodniczący rady rodziców przy LO
(2000-01). Rodzina: żona → Zofia, syn Wojciech, córki – →
Dominika i Agnieszka. Hobby – aktywny wypoczynek 
w domu i ogrodzie.

Langer-Gniłka Dominika – (15.06.1979 Busko Zdrój). Ab-
solwentka II LO w Nowym Sączu (1998), Akademii Ekono-
micznej w Krakowie (stosunki międzynarodowe, studia euro-
pejskie, 2003), Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządza-
nia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (psychologia bizne-
su dla menedżerów 2004) oraz Wyższej Szkoły Europejskiej
im. ks. Józefa Tischnera (studia podyplomowe z zarządzania
projektami, 2006), stypendystka Universita per Stranieri Pe-
rugia we Włoszech. Pracowała m.in. w BP Polska w Krakowie
jako asystentka zarządu i koordynator ds. promocji. Wraz 
z mężem Tomaszem odbyła → podróż dookoła świata.

Laskowski Jan – wraz z synem, także Janem, przez ponad 50
lat od 1646 był właścicielem miasta. Kupili B. od → Tarnow-
skich. Żona Jana Laskowskiego II po jego śmierci prawdopo-
dobnie wyszła za mąż za Michała Jaworskiego, dzięki czemu
na początku XVIII w. B. przeszła na własność → Jaworskich.

Legenda – czy raczej historyczna hipoteza głosi, że B. jest
dużo starsza, niż podany oficjalnie rok założenia - 1339. Miała
bowiem istnieć już przed pierwszym najazdem Tatarów, czyli
przed rokiem 1240. W wyniku tego najazdu została ponoć
zresztą doszczętnie zniszczona. Hipotezę potwierdzają rów-

nież archeologowie, którzy zachowane ślady średniowieczne-
go → grodu datują na wiek IX. Jeśli tak, to osadnictwo w tym
miejscu musiało istnieć już pół tysiąca lat przed nadaniem B.
przywileju lokacyjnego na prawie magdeburskim. 
Istotny trop sugerujący, że B. jest miejscowością starszą, sta-
nowi pierwsza pisana wzmianka o niej, zamieszczona w do-
kumencie wystawionym przez kancelarię królowej Jadwigi
właśnie w 1339. Mowa tam o przywileju wydanym dla wsi Ja-
kubowie, który mieszkańcy po okresie 20-letniego zwolnie-
nia ze świadczeń mają uiszczać czynsz „według zwyczaju
miasta Bobowa”. Skoro tak pisano o B. w 1339, to znaczy, 
że miasto musiało istnieć już wcześniej, czego dzisiaj już nikt
nie udowodni. 

Lekarz – stałą opiekę medyczną B. posiada od 1898, a dwa
lata później miasto zatrudniło również akuszerkę. Ośrodek
zdrowia oddano do użytku w 1945. Pierwsi lekarze: → Edward
Ślęczkowski, Marian Radzik, Stanisław Szczepanek, Paweł
Wanatowicz i Jan Wieczorek.

Lempart Jan – pierwszy znany z oficjalnych źródeł 
→ wójt B. (1467).
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Leszkiewicz Adam (4.08.1969 Kraków) – podsekretarz sta-
nu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów Donalda Tuska. Absol-
went LO w B. (1988) Ukończył teologię
i filozofię w Papieskiej Akademii Teolo-
gicznej w Krakowie (1999), zarządzanie
w administracji publicznej (Akademia
Ekonomiczna - 2004) oraz Studium
Dziennikarskie przy Akademii Pedago-
gicznej w Krakowie (1997). Początkowo
pracował jako nauczyciel w jednej z kra-
kowskich szkół, a od 1995 jako dzienni-
karz Radia RDN Małopolska w Tarno-

wie. Od 1998 pracuje w administracji państwowej m.in. jako
dyrektor Gabinetu Wojewody Tarnowskiego (1998), dyrektor
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
(2002-06), sekretarz miasta Warszawy (2007), a od 23 listopa-
da 2007 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Laureat licz-
nych nagród i wyróżnień, m.in. za wdrażanie systemów jakości
w urzędach, którymi kierował. Dwójka dzieci: Mikołaj i Joan-
na. Hobby - tenis i turystyka górska, interesuje się również his-
torią, literaturą, piosenką poetycką i przyrodą.
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Liceum Ogólnokształcące – powstało w lutym 1945, jako
Prywatne Gimnazjum Gminne, na podbudowie kompletów
→ tajnego nauczania. Do otwarcia szkoły doszło staraniem
grupy osób z wójtem → Marianem Szczepankiem i nauczycie-
lami – → Pawłem Wałkiem, Wiktorią Ponikłową, Ludwiką
Stoch i Felicją Miką na czele. Pierwsza siedziba szkoły przez
dwa miesiące mieściła się w dwóch pokojach udostępnionych
w prywatnym domu przez W. Ponikłową. Następnie w dwo-
rze po rodzinie → Długoszowskich, wyremontowanym i za-
adaptowanym na cele szkolne przez samych uczniów i ich ro-
dziców. Oni też skompletowali niezbędny sprzęt, podręczniki
i biblioteczny księgozbiór. W kolejny rok nauczania szkoła
weszła już jako Samorządowe Koedukacyjne Gimnazjum 
im. Tadeusza Kościuszki, by niebawem zmienić w nazwie
pierwsze słowo na „Prywatne”. Do 1950 obowiązywało w niej
czesne w wysokości tysiąca zł, płatne gotówką lub płodami
rolnymi. W lutym 1951 zarządzeniem Kuratorium Okręgu
Szkolnego w Rzeszowie szkołę upaństwowiono i przemiano-
wano na Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Li-
cealnego, uruchomiono również internat w tzw. rabinówce,
czyli domu → cadyka. W 1966 liceum przeniosło się do nowe-

go, obecnego budynku, zmieniając patrona na Henryka Sien-
kiewicza. Rok później oddano do użytku salę gimnastyczną.
17 października 1987 LO uroczyście otrzymało szkolny sztan-
dar. 10 czerwca 1978 spotkanie absolwentów z rocznika 1968
było pierwszym w historii liceum, dając początek szkolnej
kronice i kolejnym spotkaniom po latach. Pierwszą uczenni-
cą reprezentującą szkołę na centralnej olimpiadzie przedmio-
towej z języka polskiego była Jolanta Waląg w 1971. W 1992
odbył się w LO I Konkurs Twórczości Własnej o → Miecz
Zygmunta. Od 1999 oficjalna nazwa to Zespół Szkół Ogólno-
kształcących. (Na zdjęciu tablo pierwszych maturzystów
z 1950)

Dyrektorzy – → Kazimierz Pięta (luty-lipiec 1945), →
Jan Kazimierz Zaręba (1945-47), → Stanisław Delek-
ta (1948-50), → Jan Urbaś (1950-54), → Kazimierz
Mazurkiewicz (1954-56), → Bronisław Płaza (1956-
85),  → Karol Tokarz (1985-91), → Jerzy Nalepka
(1991-95), → Tadeusz Rak (od 1995).
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-5 
stopni to średnia temperatura stycz-
nia;
3 
pary koni islandzkich i 1 samochód
miał GS do dyspozycji w 1955;

6-9 
stopni to średnia temperatura w roku;

17 
stopni to średnia temperatura lipca;

23-30 
lat to średnia wieku mieszkańców B.
w XIX w., głównie z powodu wysokiej
śmiertelności dzieci;

37 
domów stało tu w 1681;

40-74 
dni w roku zalega tu pokrywa śnieżna;

42 
lata był proboszczem ks. Leon Koz-
łowski;

52 
rzemieślników działało tu w 1579;

52 
domy liczyła B. końcem XVIII w.;

61 
żydowskich i 7 katolickich sklepów
było w latach 30. XX w.;

75 
lat B. była wsią;

107 
km długości ma rzeka Biała;

164
domy liczyła B. w 1880;

210
lat żyli w B. Żydzi (1732-1942);

282
Ligęzów mieszka w gminie i 90 w
mieście;

300
mieszkańców liczyła B. w XVII w.;

336
osób zmarło z powodu epidemii
cholery w 1847;

350
metrów n.p.m. położona jest B.;

595
lat B. była miastem;

626
kg ważył dzwon Józef;

800
mm to średnia roczna opadów;

1135 
mieszkańców liczyła B. w 1810;

1266
mieszkańców liczyła B. w 1871;

1400
mieszkańców liczyła B. w 1835;

1906 
mieszkańców liczyła B. w 1906;

2000
Żydów znajdowało się w bobowskim
getcie;



Ligęza Jan (4.03.1919 Sędziszowa – 9.12.1979) – przez bli-
sko 40 lat organista parafii B. – od II wojny światowej
do śmierci. Posiadał wykształcenie muzyczne, ukończył
szkołę organistów. Zawodowo związany był z → GS w B.,
najpierw jako sprzedawca, potem kierownik sklepu, kie-
rownik Wytwórni Wód Gazowanych i pracownik biurowy.
Założył i prowadził → chóry przy GS oraz parafialny, z któ-
rymi występował na licznych koncertach w kraju i za gra-
nicą. Z powodu przekonań politycznych i pełnienia funkcji
organisty był szykanowany przez SB. Rodzina: żona Leo-
kadia, siedmioro dzieci.

Ligęza Marek (8.01.1970 Grybów) – telemonter, doradca
w firmie Relacom w Nowym Sączu, wcześniej na podob-
nym stanowisku w TP SA. Wykształcenie zawodowe. Żona
→ Renata, dzieci – Anna, Paweł i Krzysztof. Hobby - me-
chanika samochodowa i elektryczna.

Ligęza Wacław (12.09.1958 B.) wójt gminy 2002-08, 
a od 2009 burmistrz miasta. Absolwent AR w Krakowie

(zootechnika 1989), podyplomowo
informatyki (AP Kraków) i wychowa-
nia fizycznego (WSP Rzeszów) oraz
technikum weterynaryjnego w No-
wym Targu. Do 1989 pracował jako
technik weterynarii, potem uczył w
Zespole Szkół w Ciężkowicach infor-
matyki, wychowania fizycznego 
i przedmiotów zawodowych. Radny
gminny 1990-94 i 1998-2002. Prezes
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

w Wilczyskach (od 1996). Żona Lidia prowadzi prywatne
laboratorium analityczne w B. Dwoje dzieci – Dariusz 
i Katarzyna.
Miłośnik sportu, jeszcze jako uczeń nowotarskiego techni-
kum wywalczył z siatkarską drużyną piąte miejsce na spar-
takiadzie młodzieży w Bydgoszczy i mistrzostwo woje-
wództwa nowosądeckiego. Zawodniczo grał w III-ligowym
Zniczu Nowy Targ. Wygrywa amatorskie turnieje w tenisie
stołowym. Drugą wielką pasją Wacława Ligęzy jest infor-
matyka. Deklaruje, że sam potrafi złożyć komputer.

Ligęza Zofia, z domu Kandela (20.04.1940 B.) – emeryto-
wana nauczycielka, wykształcenie wyższe zawodowe. 1960-
62 pracowała w SP w Wyskitnej, 1962-83 w SP w Brzanie,

a 1983-98 w → SP w B. Rodzina: maż Tadeusz, dzieci 
– Janusz, Andrzej, Anna.

Ligęza-Zagórska Renata (14.05.1973 Gorlice) – gospo-
dyni domowa, wykształcenie zawodowe – gastronomiczne.
Mąż → Marek, dzieci - Anna, Paweł i Krzysztof. Hobby –
szycie, gotowanie, pieczenie, opieka nad rodziną.

� Z bobowskiego archiwum
(…) Zarząd gminny w Bobowej donosi, że tutejszy rzezak
rytualny Abraham Kaufmann był trzykrotnie podany 
do Starostwa w pierwszym półroczu ub. roku za ubój po-
kątny celem ukarania (…). Zarząd Gminy ostrzegał tak
rzezaka, jak i zarząd Gminy Wyznaniowej przed dalszym
uprawianiem pokątnego uboju rytualnego. Treść wymie-
nionego pisma i doniesienia do Starostwa odniosły pomyśl-
ny skutek. Najprawdopodobniej rzezak tutejszy zaprzestał
pokątnego uboju, o czem świadczyłoby to, że ubój zwierząt
małych: kóz, owiec, a nawet i cieląt z obwodu zwiększył się.
Przedtem natomiast były te zwierzęta bite po domach pota-
jemnie przez rzezaka. W tutejszej gminie są w każdym
miesiącu przeprowadzane rewizje sklepów i pracowni ma-
sarskich, jak i jatek rzeźnickich (…).
(…) po zbadaniu Zarząd gminny donosi następująco: 
1. Chaskel Kochberger jest żonaty, ma rodzinę na utrzyma-
niu składającą się z pięciu osób, posiada dom mieszkalny
składający się z dwóch ubikacji, trudni się sprzedażą wap-
na i z tego czerpie dochody na utrzymanie rodziny. 2. 
Ze względu, że wyżej wymieniony jest biedny, zasługuje 
w zupełności na odpisanie mu wszystkich procentów zwło-
ki, a resztę pretensji na rozdzielenie mu na niskie raty mie-
sięczne (…).

Ludowy Zespół Sportowy – (występuje również jako Lu-
dowy Klub Sportowy) został założony w B. w 1952 przez
Bronisława Myśliwca i Ludwika Wieczorka. Bobowscy
sportowcy startowali w zawodach organizowanych przez
Radę Powiatową LZS w Gorlicach w lekkiej atletyce, piłce
ręcznej, → piłce nożnej, tenisie stołowym i narciarstwie
biegowym, zaczynając od szczebla wiejskiego. Uczestnicy
imprez to nauczyciele z → Antonim Szpilą, Marianem Szu-
mińskim i Mieczysławem Krokiem na czele, a także
uczniowie tutejszych szkół oraz młodzież pracująca 
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w miejscowych zakładach i na roli. W tamtym czasie im-
prezy odbywały się na szkolnych podwórkach oraz na pola-
nie nad rzeką, która w 1959 zamieniona została w → sta-
dion. Na nowym obiekcie szczególnie rozwijała się lekkoat-
letyka, a zawodnicy z B. odnosili coraz większe sukcesy -
szczególnie sprinter Jan Szczerba i biegający 400 m przez
płotki B. Myśliwiec.
W 1962 piłkarki ręczne LZS zdobyły mistrzostwo powiatu,
a drużyna męska zajęła 2. miejsce. W latach 1965-70 męż-
czyźni uczestniczyli w rozgrywkach Okręgowego Związku
Piłki Ręcznej w Rzeszowie. W latach 50. i 60.  drużyny
siatkówki - męska oraz żeńska - zajęły czołowe lokaty 
w rozgrywkach powiatowych, a w 1964 kobiety zostały
zgłoszone do gry w klasie A. Drużyna piłki nożnej rozpo-
częła rozgrywki od klasy W (wiejskiej), by szybko awanso-
wać do klasy C.
Rada Powiatowa LZS prowadziła ranking kół, biorąc 
pod uwagę wszystkie dyscypliny sportowe, ilość członków
oraz organizowanych imprez. LZS B. zajmowała w tym
współzawodnictwie miejsca: 1961 – 2., 1962 i 63 – 3.

Ł
Łętowscy (►)– właściciele B. od 1740. Pierwszy, Stani-
sław, podkomorzy krakowski nie zapisał się najlepszą sła-
wą. Wraz z przyrodnim bratem, jako jedyny poseł z woje-
wództwa krakowskiego podpisał się pod traktatem rozbio-
rowym (1773). Złej opinii u współczesnych i potomnych
nie poprawiła mu nawet hojność, jaką wykazał się przy
przebudowie kościoła parafialnego. W 1773 uporządkował
on również status prawny bobowskich → Żydów, wydając
specjalny przywilej, na mocy którego mogli oni „do woli
handlować, piwo warzyć, wino z Węgier beczkami sprowa-
dzać, sprzedawać i szynkować”. Za uzyskaną wolność oso-
bistą i przywileje handlowe płacili właścicielom B. znaczą-
cy czynsz, którego część S. Łętowski ofiarował kolegiacie.
Jego syn, Franciszek, sprzedał miasto w 1806 → Michałowi
Miłkowskiemu. Wnuk Stanisława, → Ludwik, był bisku-
pem krakowskim.

Łętowski Ludwik (15.09.1786 - 25.08.1868) – biskup kra-
kowski, żołnierz, pamiętnikarz, jedna z najbarwniejszych
postaci związanych z B. Autor słynnego zdania, wielokrot-
nie przywoływanego jako lokalne motto: „Bobowa, miłe mi
wspomnienie! Za tobą ja tęsknię dziś stary. Na Wawelu 
posadzony przy złoconej jego katedrze, wszelako okiem
moim szukam ciebie”. Urodzony, według jednych źródeł 
i własnej relacji, w Tarnawadce k. Rzeszowa, według 
innych w B. 
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W 1806 oddany został do gwardii galicyjskiej w Wiedniu,
w 1809 jako oficer wojsk Księstwa Warszawskiego trafia
pod komendę księcia Józefa Poniatowskiego. Brał udział 
w kampanii napoleońskiej, w czasie odwrotu spod Berezy-
ny w 1812 trafił do niewoli. Uczestnik kongresu wiedeń-
skiego, gdzie został adiutantem cara Aleksandra I. W 1817
zrezygnował z kariery wojskowej i wstąpił do seminarium
duchownego w Kielcach. Proboszcz w Końskich i Stopnicy,
dworzanin biskupa Jana Pawła Woronicza, a od 1825 
z nominacji Woronicza kanonik kapituły katedralnej 
na Wawelu. W 1845 został biskupem, a sakrę otrzymał 
w Petersburgu.
Pisał o nim Aleksander Fredro: „Widziałem biskupa 
z miną żołnierską, a generała, który by był wybornym bis-
kupem” (pierwsza część o Łętowskim, druga o Skrzynec-
kim). Pod koniec życia Łętowski odkrył w sobie pasję his-
toryka, autor m.in. czterotomowego Katalogu biskupów,
prałatów i kanoników krakowskich. Lata młodości spędzo-
ne w B. Łętowski opisał w swoich Wspomnieniach pamięt-
nikarskich (→ opis, wydane w 1952), gdzie nazywa bobow-
ski → dworek „Wersalem nadbialskim”, ulubionym miejs-
cem spotkań okolicznej szlachty.
Blisko sto lat po śmierci Łętowskiego we wstępie do
Wspomnień Henryk Barycz napisał o nim m.in.: „Żołnierz
i kapitan, polityk i książe kościoła, moralista i facecjonista,
wszechstronny pisarz i uczony historyk, miłośnik i kolek-
cjoner książek, mówca i gawędziarz”. Jako żołnierz miał
opinię wielkiego miłośnika kobiet, jako starszy już wie-
kiem duchowny zyskał opinię miłośnika cygar. Pamiętniki
Łętowskiego stawiane są na równi z pamiętnikami Jana
Chryzostoma Paska, Jędrzeja Kitowicza i Aleksandra
Fredry. „Pisał całe życie pamiętniki, swoisty zapis epoki, 
w której przyszło mu działać. Przelał na papier wspomnie-
nia o ludziach i czasach ze swej przebogatej skarbnicy pa-
mięci” - pisał o nim Michał Rożek w „Dzienniku Polskim”.
„We krwi odziedziczonej po podgórskiej, zawadiackiej
szlachcie, po Samuelu Zborowskim, którego potomkiem
po kądzieli z dumą się mienił, przyniósł na świat duszę ro-
gatą, temperament nieokiełznany i ognisty, niespożytą
energię, naturę śmiałą i bojową, nie liczącą się ani ze zwy-
czajami światowymi, ani z opinią publiczną, z którą zawsze
pozostawał w niezgodzie – pisał H. Barycz. Słowem, Łę-
towski jako pisarz i człowiek stanowi ciekawe zjawisko
swej epoki”.
Jeszcze za życia obrósł legendą, był przedmiotem licznych

rozmów i wspominków pamiętnikarskich. Oprócz nie-
zrównanego języka słynął z niepospolitej tężyzny fizycznej
i wojskowego hartu, jako niemal 80-letni mężczyzna z pole-
cenia lekarzy odbył kurację polegającą na wielotygodnio-
wych kąpielach w zimnym stawie. Pisał wyłącznie gęsim
piórem, a kiedy do powszechnego użytku zaczęła wchodzić
stalówka – zaprzestał pisania.

� Z bobowskiego archiwum
Do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, za pośrednictwem
Gminy Bobowa i Wydziału Powiatowego w Gorlicach: (…)
Sołtys gromady Bobowa prosi o zatwierdzenie lekarza wete-
rynaryjnego trojga imion: Zbigniewa Witolda Jana Kali-
nowskiego na kierownika rzeźni gromadzkiej oraz udziele-
nie temuż zezwolenia na samoistne wykonywanie nadzoru
nad targami w Bobowej. Motywując swą prośbę tem, że do-
chody z targów są bardzo szczupłe i nie wystarczają na po-
krycie kosztów przyjazdów na targ powiatowego lekarza
weterynaryjnego (…). Sołtys gromady – Górski Władysław,
Bobowa dnia 22.XII.1937 r.

Tymczasowy Zarząd Powiatu uwzględniając wniesione re-
sursy Radnych: Izrael Hollander, Chaim Steinbrecher, Józef
Turek, Michał Dulęba, Wojciech Knap, grzywny nałożone
na nich przez naczelnika gminy znosi, albowiem jak przed-
łożone tu zaproszenie wykazało nieobecność swą usprawied-
liwili. Natomiast odnośnie Radnych: Jakób Goldschmid,
Ludwik Gołosiński, Wojciech Zięba, Jakób Śliwa nie zostały
uwzględnione albowiem nieobecności niczem nie usprawied-
liwili, tylko wysokość grzywny zniża Tymczasowy Zarząd
Powiatu na kwotę 1 zł, którą winni wymienieni wpłacić 
do kasy gminnej na fundusz ubogich (…).
W Grybowie dnia 1.X.1927 r.
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M
Majcher Karol (1.01.1947 B.) – autor książki →  Bobo-
wa – historia, ludzie, zabytki (1991). Obok → prof. Bro-
nisława Oświecimskiego najbardziej dociekliwy histo-
ryk B. Dzięki jego benedyktyńskiej pracy i wielkiej pas-
ji dokumentacyjnej powstało opracowanie, w którym
udało się zawrzeć mnóstwo dat, faktów oraz nazwisk
ludzi ważnych dla 670-letniej historii miejscowości. 
Z zawodu inżynier chemik (Technikum Chemiczne 
w Tarnowie 1966, Politechnika Krakowska 1971). Spe-
cjalista od aparatury i procesów chemicznych, praco-
wał m.in. w Pronicie Pionki, Fabryce Maszyn Befama 
w Bielsku-Białej i Przędzalni Bawełny „Przyjaźń” w Za-
wierciu, jednak najdłużej, bo przez 19 lat związany był 
z Kluczewskimi Zakładami Papierniczymi. Jego pasja
historyka-amatora zaczęła się od lektury artykułu po-
święconego przeszłości B., wywieszonego w witrynie
nieistniejącej już starej apteki. Od tego momentu K.
Majcher rozpoczął poszukiwania wszelkich materiałów
poświęconych rodzinnej miejscowości. Sama praca nad
wspomnianą książką zajęła mu siedem lat. W tym cza-
sie m.in. odwiedzał muzea, archiwa i biblioteki oraz
studiował kroniki. Jak sam przyznaje, metodologii pra-
cy i warsztatu nauczył go → ks. Jerzy Kuk, który m.in.
dla potrzeb książki tłumaczył fragmenty Kronik Jana
Długosza oraz watykańskich dokumentów, w których
była mowa o B. Na podstawie książki Telewizja Polska
zrealizowała w 1993 film pt. Bobowa, będący fragmen-
tem dokumentalnego cyklu „Wielka historia małych
miast”.
Obok historii (m.in. starożytnej), pasją K. Majchra jest
fotografika, a w młodości również alpinizm. Jako czło-
nek Bielskiego Klubu Wysokogórskiego zdobył m.in.
jedną z najbardziej eksponowanych dróg wspinaczko-
wych w Tatrach, północną ścianę Mięguszowieckiego
Szczytu. Rodzina: żona Helena, czworo dzieci – Kazi-
miera, Katarzyna, Anna i Paweł. Obecnie na emerytu-
rze, mieszka w Rodakach k. Kluczy.

Majcher-Szczepanek Małgorzata (5.06.1972 Grybów) –
rekordzistka pod względem zawodniczego stażu oraz ilości
występów w żeńskiej drużynie statków MKS → Podkarpa-
cie B. Występuje tam jako rozgrywająca nieprzerwanie od
1987 i rozegrała w tym czasie 407 meczów (stan z końca
marca 2009), zdobywając z zespołem m.in. 3. miejsce w III
Małopolskiej Lidze Siatkówki. Z zawodu technik fizjotera-
pii, pracuje jako fizjoterapeutka i masażystka w Okręgo-
wym Szpitalu w Krakowie. Hobby – sport, koronkarstwo
i kino. Mąż → Paweł, córka Gabrysia.

Majówki – koncerty trębaczy odgrywane regularnie 
od 1945 z kościelnej wieży w maju jako element kultu Mat-
ki Boskiej Bolesnej. Zapoczątkował go w B. → ks. Jan Ku-
rek, wprowadzając nabożeństwa ku czci Maryi, zwane no-
wenną, od 60 lat bardzo popularne wśród mieszkańców.
Początkowo członkowie bobowskiej orkiestry strażackiej
grali majówki rano i wieczorem, dziś te koncerty można
usłyszeć tylko wieczorami. Elementem majówkowej trady-
cji stały się również wspólne modlitwy i śpiewy przy przy-
drożnych kapliczkach. Pierwszymi grającymi majówki byli
→ Mieczysław Kowalski, → Stanisław Śliwa i Kazimierz
Szczerba. Na drewnianej belce wieży bobowskiego kościo-
ła wpisali się majowi trębacze, choć prawdopodobnie 
nie wszyscy. Oprócz wspomnianych byli to: Jan Wielgus 
(w latach 1962-83), Kazimierz Bogusz (1961-70), Stanisław
Obrzut (1966-1975), Andrzej Feć (1972-1976), Jan Kostrze-
wa (1972-74), Anna Obrzut (1972-75) oraz Krzysztof Król,
Rafał Janik, Marek Sobol.

Malczewski Jacek – malarz, jeden z głównych przedsta-
wicieli symbolizmu przełomu XIX i XX w. Jego obraz
przedstawiający scenę ukrzyżowania Chrystusa, znajduje
się w bobowskim kościele parafialnym. Wcześniej znajdo-
wał się w → kościele św. Zofii i to uratowało go przed 
→ pożarem. Parafii został podarowany w 1886, po śmierci
poprzedniej właścicielki Filomeny Kossakiewiczowej.

Malinowska Małgorzata (19.02.1954 Czechowice-Dzie-
dzice) – dyrektor → ZSZ (1998-2003). Absolwentka AGH.
1980-98 w Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach.

Małecka Halina (4.08.1961) – nauczycielka w → SP w B.,
a od 2006 nauczycielka języka rosyjskiego i łemkowskie-
go w LO im. Kromera w Gorlicach. 
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Absolwentka filologii rosyjskiej na UJ. Wraz z mężem 
→ Andrzejem jako jedyni w B. z dumą przyznawali się do
swojego łemkowskiego pochodzenia. Rodzinnie (dwoje
dzieci – Natalia i Paweł) kultywują łemkowskie tradycje 
i obyczaje, m.in. poprzez wspólne muzykowanie, uczest-
nictwo w cerkiewnym chórze w Gorlicach. Od 2001 po-
magają Łemkom z całego świata w poszukiwaniu rodzin-
nych korzeni w Beskidzie Niskim i Bieszczadach. M.in.
poprzez specjalną stronę internetową zgłaszają się do
nich ludzie, głównie z USA, których przodkowie wyemi-
growali stąd wiele lat temu. Każdego roku latem organi-
zują dla nich wycieczki w poszukiwaniu rodzinnych
miejsc, pamiątek i nieznanych krewnych. „Często przy-
jeżdżają Amerykanie w drugim-trzecim pokoleniu, którzy
na podstawie mglistych przekazów rodziców lub dziad-
ków próbują odnaleźć dawne domy. Jak się potem okazu-
je, zazwyczaj nie został po nich już żaden ślad –
relacjonują Małeccy. – Często nasi goście nie wiedzą,

czego szukają, po prostu chcą zobaczyć starą cerkiew
i to im wystarcza. Mieliśmy np. Amerykanów z Pensylwa-

nii, którzy byli zaskoczeni, że w Beskidzie Niskim znajdu-
ją takie same krajobrazy jak u siebie. Widać nie przypad-
kiem ich przodkowie wybrali Pensylwanię jako miejsce
swojej emigracji. Bywają też poszukiwacze świetnie przy-
gotowani, dysponujący szczegółowymi planami sprzed
dziesiątek lat, ale po przyjeździe na miejsce okazuje się,
że z miejscowości widocznej na mapie nic nie pozostało.
Ale nawet kiedy odnajdą w wysokiej trawie zarys domu,
w którym urodził się ich dziadek, są mocno wzruszeni.
Bywa jednak, że nie udaje się odnaleźć żadnego śladu.
Ale zdarzają się też prawdziwe cuda, jak w przypadku
Andy’ego Smitha. Jego rodzina pochodziła z Huty Samo-
klęski k. Pielgrzymki. Przez dwa lata zatrudniona w Sta-
nach pani genealog bezskutecznie szukała jakiejś jego
rodziny. Potem napisał do nas, a my w Hucie znaleźliśmy
80-letniego Andrzeja Kicharda. W ubogiej izdebce wisia-
ło na ścianie zdjęcie jego ojca i stryja zrobione przed laty
w Ameryce. Wysłaliśmy skan tego zdjęcia Andyemu.
Miał w domu identyczne. Stryj Andrzeja Kicharda oka-
zał się ojcem Andy’ego Smitha! Czyli starsi panowie byli
kuzynami. To było niesamowite – Andrzej Kichard od-
żył, poczuł się we wsi kimś ważnym, zaczął nowe życie.
Andy przeczytał Chłopów Reymonta, cieszyły go tutaj
nawet stare maszyny rolnicze. Teraz przyjeżdża tu co
roku, opiekuje się kuzynem”.

Małecki Andrzej (22.08.1961 Żagań) – nauczyciel 
w → SP. Absolwent wychowania muzycznego na Uniwersy-
tecie Śląskim. Rodzina: żona → Halina, dzieci – Paweł i Na-
talia.

Mamak Antoni ks. – → proboszcz (1891-1908). Zwolennik
rygorystycznych metod w pracy duszpasterskiej. Jego nie-
przejednana postawa była powodem licznych skarg na nie-
go do kurii biskupiej. Człowiek niezwykle zasłużony dla lo-
kalnej społeczności. Dokończył odbudowę kościoła para-
fialnego po → pożarze, zapoczątkowaną przez jego po-
przednika → Leona Kozłowskiego. Społecznik, zaangażo-
wany m.in. w zakładanie kółek rolniczych i różnych stowa-
rzyszeń. Przewodniczący rady szkolnej, inicjator na przeło-
mie XIX i XX w. budowy nowego budynku szkolnego. 
Z powodu swojego społecznego zaangażowania skonflikto-
wany z dziedzicem B. → Bolesławem Wieniawą Długoszow-
skim I. Spór ten walnie przyczynił się do odwołania ks. Ma-
maka z zajmowanego stanowiska.

Matusik-Lipiec Katarzyna
(29.06.1975 Gorlice) – posłanka Plat-
formy Obywatelskiej na Sejm VI ka-
dencji od 2007. Absolwentka → LO 
w B., politolog – Wydział Prawa i Ad-
ministracji UJ. Pracowała jako nadin-
spektor w Departamencie Edukacji 
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego. Prze-
wodnicząca Zarządu 
i Rady Dzielnicy IV w Krakowie

(2002-06), wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa
(2006-07). Mężatka, jedna córka. Hobby - narty, pływa-
nie, jazda na rolkach, siatkówka.

Mazurkiewicz Kazimierz - (19.02.1905 Pilzno) dyrektor
→ LO w B. (1954-56). Absolwent wydziału przyrodniczo-
geograficznego Uniwersytetu Poznańskiego (1933),
od 1945 dyrektor Państwowego Gimnazjum i Liceum 

w Pilźnie.
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� Z bobowskiego archiwum
Lista imienna na sędziów przysięgłych sporządzona 
w myśl polecenia Starostwa Powiatowego w Gorlicach z dnia
5.XI.1934: 1. Domin Paweł – lat 49, rolnik, 3 klasy szkoły po-
wszechnej; 2. Fuhrer Samuel – lat 35, kupiec, 7 klas szkoły
powszechnej; 3. Hochberger Dawid – lat 36, kupiec, 7 klas
szkoły powszechnej; 4. Hochberger Mojżesz – lat 39, kupiec,
7 klas szkoły powszechnej; 5. Knap Stefan – lat 34, kowal, 
7 klas szkoły powszechnej; 6. Koźbiał Stefan – lat  48, ma-
sarz, 6 klas szkoły powszechnej. Wszyscy zamieszkali w Bo-
bowej. Do Pana Jana Wieczorka, emerytowanego nauczy-
ciela szkoły powszechnej w Bobowej: (…). W załatwieniu
reklamacji Pana przeciwko pomieszczeniu p. Józefa Dzi-
kiewicza w liście wyborców koła III z powodów w reklama-
cji naprowadzonych, postanowiła komisja reklamacyjna
reklamacyj tej nie uwzględniać. A to na tej podstawie, że
wprawdzie przeciw p. Dzikiewiczowi prowadzone było do-
chodzenie o zbrodnie sprzeniewierzenia, że jednak Proku-
rator przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu nie znalazł
podstawy do ścigania p. Dzikiewicza o bezprawne pobra-
nie taks budowlanych i o sprzeniewierzenie kwoty 50 zł na
szkodę Katarzyny Szumińskiej (…). A zatem nie zachodzą
okoliczności wymagane ustawą do wykluczenia p. Dzikie-
wicza z biernego prawa wyborczego (…). Podpisano: Prze-
wodniczący Komisji Reklamacyjnej do wyborów do rady
gminnej w Bobowej.

Mądrość cadyków – dzięki charyzmie i wielkiemu autory-
tetowi, jakim cieszyli się → Halberstamowie, nie tylko Ży-
dzi zwracali się do nich z prośbą o rozstrzygnięcie przeróż-
nych życiowych spraw. Do legendy przeszła opowieść 
o mądrości → cadyka → Ben Ziona. O radę do niego zwró-
cić się miał polski sędzia, który nie potrafił wydać werdyk-
tu. Historia głosi, że winę za zabicie młodego chłopca w
okolicach B. zrzucono na Żydów, rzekomo potrzebujących
jego krwi na macę. Bobowscy → Żydzi wpadli w panikę. 
O pomoc w zdjęciu z nich podejrzenia poprosili sędziego,
który miał im odpowiedzieć: „Ja wiem, że to nieprawda, ale
mnie nie usłuchają. Idźcie do rabina, niech coś wymyśli”.
Po namyśle rabin poprosił o spotkanie z księdzem i ko-
mendantem policji: „Nieboszczyk leży przed pochówkiem
trzy dni, prawda – rzecze rabin. – Włóżcie go do ciemnego
pokoju i posmarujcie mu rękę sadzą. Niech ksiądz powie,
że każdy odwiedzający ma wziąć umarłego za rękę i pożeg-

nać się z nim. Przy drzwiach postawcie policjanta, który
wychodzącym będzie oglądał dłonie”. Stało się tak, jak
przepowiedział mądry rabin. Ręce jednego człowieka były
czyste. Nie śmiał bowiem uścisnąć nieboszczyka. To był
morderca, który przyznał się do wszystkiego.

Mercedes-Benz – książka Pawła Huelle, której fragment
akcji rozgrywa się w B. i okolicach. Barwna opowieść,
której jednym z wątków jest pasjonująca relacja z zawo-
dów balonowych rozgrywanych w sierpniu 1939, to 
– w opisie dotyczącym B. - prawdopodobnie tylko fikcja
literacka. Otóż balon oznakowany SP-ALP Mościce
uczestniczący w wyścigu, zostaje w rejonie B. zestrzelony
przez oddział Korpusu Ochrony Pogranicza dowodzony
przez kapitana Rymwida Ostoję-Kończypolskiego, a jego
załoga „zatrzymana do wyjaśnienia” w bobowskiej res-
tauracji pani → Klugmanowej. Co – według Pawła Huelle
– serwowano tu w latach 30. XX wieku? „W restauracji
pani Klugmanowej podawano przepiórki, pieczeń cielęcą,
zrazy, karpia po żydowsku, barszcz ukraiński, ruskie pie-
rogi, gęsią wątróbkę, smażoną brzanę, marynowane grzy-
by, faszerowaną kaczkę, schab ze śliwkami, łopatkę, że-
berka, rosół wołowy, sztukę mięsa, a wszystko to w bukie-
tach jarzyn i sałatek, do tego piwo okocimskie, piwo ży-
wieckie, czeski pilsner, pięć rodzajów wódek Baczewskie-
go, koniaki i szampany francuskie, wina węgierskie ze
składów Lippoczego, no i na wety gorąca czekolada, lody
o smaku pistacjowym, winogrona, kremówki, eklery, pis-
chinger oraz cwibak, kawa, herbata, sinalco, sok malino-
wy, lemoniada, ceny przystępne bez klimatycznej taksy,
gdzież bowiem było tam Bobowej do Iwonicza, Truskaw-
ca czy Krynicy.”

Miecz Zygmunta – pełna nazwa to Konkurs Twórczości
Własnej o Miecz Zygmunta organizowany w → LO. Był on
swoistym przeglądem dorobku i możliwości artystycznych
– głównie wokalnych, instrumentalnych, literackich i pla-
stycznych - uczniów oraz okazją do dobrej zabawy dla całej
szkoły. Pierwsza rywalizacja o Miecz odbyła się 27 maja
1992 z inicjatywy nauczycieli Marii Kubickiej i → Tadeusza
Raka. W skład jury weszli → Zbigniew Preisner - absol-
went LO i światowej sławy kompozytor muzyki filmowej,
Piotr Skrzynecki – twórca legendarnej Piwnicy Pod Bara-
nami,
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oraz nauczyciele: → Barbara Kowalska,  → Andrzej Małecki 
i T. Rak. Stypendium w wysokości tysiąca dolarów ufundowa-
ne przez Z. Preisnera zdobyła występująca w kat. śpiewu
uczennica klasy IV a Małgorzata Szczepanek.
II edycja konkursu odbyła się 26 maja 1993, a obok Preisnera
i Skrzyneckiego do B. zawitali również inni artyści związani 
z Piwnicą: → Tamara Kalinowska (absolwentka LO), Anna
Szałapak i Konrad Mastyło. I nagrodę i stypendium Z. Preis-
nera zdobyła Jadwiga Martuszewska (śpiew), II – Mateusz
Matusik (poezja), a III Monika Tarsa (muzyka i śpiew).
III edycja – 1 maja 1994 – jury w składzie: Z. Preisner, Jacek
Wójcicki, B. Kowalska i T. Rak przyznało pierwszą nagrodę
oraz stypendium Mateuszowi Matusikowi (poezja), drugie
Monice Tarsie (muzyka i śpiew) oraz wyróżnienie za sceno-
grafię Małgorzacie Rogali.
IV edycja – 20 maja 1995. Jury: Z. Preisner, Ola Maurer, B.
Kowalska i Adrian Konarski. I miejsce oraz tysiąc dolarów
stypendium otrzymała M. Rogala (plastyka i scenografia), 
II - M. Tarsa (muzyka i śpiew), III - Jadwiga Durlak (poezja).
W trakcie spotkania Ola Maurer odczytała list od Piotra
Skrzyneckiego, który ze względu na stan zdrowia nie mógł
przyjechać: „(...) Olu, nie zapomnij powiedzieć jak niebiań-
skim, niezwykłym wydarzeniem jest dla kabaretu Krakowa 
i całego świata Bobowa(...)”.
V edycja – 2 czerwca 1996. Skład jury: Z. Preisner, Magda
Umer, Ewa Preisner, B. Kowalska i Krzysztof Piesiewicz. 
Nie przyznano głównej nagrody, a stypendium ufundowane
dla zwycięzcy zostało przeznaczone na leczenie chorej uczen-
nicy. VI edycja – 5 czerwca 1997. Jury: Z. Preisner, Andrzej Si-
korowski i B. Kowalska. Dwie równorzędne nagrody główne
otrzymały: Agnieszka Zagórska i Magdalena Ćwiklik. Go-
ścinnie występował zespół Pod Budą.

Miłkowski Michał (+1854) – właściciel B. od 1806, wcześniej
dziedzic Siedlisk i innych okolicznych wiosek. Założyciel
miejskiej kasy pożyczkowej dla wspierania podupadłych fi-
nansowo mieszczan, których sam również wspomagał mate-
rialnie. Wielki patriota – ukrywał w B. uczestników powstania
listopadowego, udzielając im wszelkiej potrzebnej pomocy.
Po kasacji kolegiaty (→ kościoły) przez władze austriackie, jej
majątek – w tym kościół św. Zofii – został przeznaczony do
sprzedaży. Miłkowski wykupił kościół, przekazując go parafii,
tym samym ratując świątynię od prawdopodobnego zniszcze-
nia. Po jego śmierci miasto stało się własnością córki Miłkow-
skiego, Anny Łubieńskiej.
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Mleczarnia (◄) – a właściwie
Spółdzielnia Mleczarska po-
wstała 31 maja 1931. Wśród za-
łożycieli byli m.in. Antoni Bied-
roń (kierownik techniczny, ma-
ślarz), → Paweł Wałek i → Ma-
rian Szczepanek. Głównym ce-
lem uruchomienia mleczarni
było umożliwienie zbytu mleka,
a przez to zapewnienie stałego
dochodu rolnikom zadłużonym
w Kasie Stefczyka. Początkowo
spółdzielnia mieściła się w wy-
najętej wozowni dworskiej, ad-
aptowanej do tego celu. Nowa
siedziba, w miejscu gdzie znaj-
duje się ona obecnie, powstała
w latach 1936-37, przy wspar-
ciu Małopolskiego Związku
Mleczarskiego w Krakowie
oraz kredytowi z miejscowego
banku. Do 1939 w mleczarni
przerabiano ręcznie ponad mi-
lion litrów mleka rocznie. 
W czasie wojny budynek oraz
sprzęt zostały poważnie uszko-
dzone. W 1946 z powodu spad-
ku ilości skupowanego mleka,
spółdzielnia zawiesiła działal-
ność, a pracownicy zostali skie-
rowani na przymusowe urlopy.
W 1948 mleczarnia została
upaństwowiona, a 15 września
1957 podczas zebrania dostaw-
ców, Spółdzielnię reaktywowa-
no. W latach 1948-70 prezesem
był M. Szczepanek, a po nim
Mieczysław Gniadek, Antoni
Stanek i Stanisław Gniadek. 
(Na zdjęciu pracownicy 
mleczarni w 1946 
– patrz też album: A-6, A-7). 



Most – na → Białej został oddany do użytku 22 lipca 1964.
Koszt budowy to 3,2 mln zł. Zastąpił on stary most znajdu-
jący się dotychczas w sąsiednim miejscu.

Mucha Benedykt – pierwszy → burmistrz (1597).

Mucha Józef (1906 B. – 11.03.1986) – kupiec, „właściciel
wytwórni przemysłu ludu polskiego w B.” – jak tytułuje się
w podaniu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 1933.
W B., ze względu na swoje maniery i styl, bardziej znany
jako „Hrabia”. Wystawiał bobowskie koronki klockowe
m.in. na Wszechświatowej Wystawie w Chicago oraz 
na wystawie „prób i wzorów produkcji polskiej dla Bliskie-
go Wschodu” w Aleksandrii i Kairze (1933). Przed amery-
kańską wystawą 14 marca 1933 zwrócił się z podaniem 
do MSZ o udzielenie mu subwencji umożliwiającej udział

w imprezie: „Na przewidzianej w roku bieżącym Wszech-
światowej Wystawie w Chicago zamierzam wziąć udział 
z własnym stoiskiem swoich eksponatów. Takie jednak
wzięcie udziału w Wystawie wymaga poniesienia koniecz-
nych wydatków pieniężnych w sumie przekraczającej kilka
tysięcy złotych, a to przeważnie na przejazd i urządzenie
stoiska wraz z opłatą konieczną za takowe. Z uwagi na to,
że pomimo swoich osobistych największych wysiłków pie-
niężnych i posiadania częściowo niezbędnej gotówki 
na całkowite zaspokojenie pomienionych potrzeb moich
resursów pieniężnych nie wystarczy, że jednakże z powodu
wzorowego prowadzenia mojej wytwórni, jak również i do-
skonałości wytworów takowej, uczestniczenie moje na po-
mienionej wystawie przyniosłoby, jak sądzę i jestem prze-
konany, moralną  i materjalną korzyść nie tylko mnie oso-
biście, jako duszy prowadzonego przeze mnie przedsię-
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biorstwa, ale i Narodowi Polskiemu, który za pomocą za-
prezentowania wielkiego piękna i doskonałości swoich wy-
robów jeszcze więcej rozniósłby swoje Wielkie Imię na
świecie (…). Efektem uczestnictwa w wystawie nie są tylko
przewidywane korzyści osobiste, ale i pobudki patrjotycze,
unicestwienie których przez brak niezbędnych funduszów
przyniósłby mnie wielką krzywdę moralną, jako Polakowi,
i materjalną, jako przemysłowcowi, walczącemu z potęgu-
jącym się kryzysem ekonomicznym. Mam zaszczyt naju-
przejmiej prosić Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jako
Instytucję, stojącą na stanowisku popierania wszelkiego
objawu w rozpowszechnianiu wielkiego Imienia Polskiego,
o łaskawe przyznanie mnie subwencji na pomieniony cel,
chociażby w wysokości 2000 złotych (dwóch tysięcy zło-
tych) na dopomożenie mnie w pokryciu kosztów przejazdu
lub opłacenie projektowanego stoiska”.

� A to ciekawe
Murzyn – prawdopodobnie pierwszym czarnoskórym,
jaki odwiedził B., był Piet Maya, pochodzący z Kongo stu-
dent prawa międzyrasowego na UJ. W październiku 1966
przyjechał tu na dwa dni zaproszony przez → Ryszarda
Kobakę, kolegę z akademika, wywołując prawdziwą sen-
sację. Pojawienie się egzotycznego gościa w kościele pod-
czas mszy św., gospodzie oraz na zabawie tanecznej w re-
mizie strażackiej w Stróżnej było żywo komentowane
przez długie miesiące. Świadkowie pamiętają, że pusta 
w niedzielne przedpołudnia gospoda na wieść o wizycie
studenta z Afryki, natychmiast zapełniła się tłumem do
ostatniego miejsca, a z okien zwisały chmary ciekawskich
dzieci. Jeszcze trudniejsza sytuacja była w kościele, gdzie
ksiądz miał ogromne kłopoty, by skupić uwagę wiernych
na nabożeństwie. Piet Maya spotkał się w B. z ogromnym
zainteresowaniem, ale i życzliwością, co ponoć zawsze
podkreślał, wracając do tej wizyty. Obecnie mieszka 
w Mozambiku i pracuje jako urzędnik jednej z agend
ONZ. Wcześniej był m.in. obserwatorem wyborów w Afga-
nistanie z ramienia ONZ.
Na zdjęciu od lewej: Stanisław Wojna, Władysław Domin,
Wilhelm Kobaka, Piet Maya i Ryszard Kobaka.

Myśliwiec Józefa, z domu Gucwa (3.03.1926 B.) – koron-
czarka i poetka. Podczas okupacji przez blisko rok praco-
wała przy kopaniu niemieckich okopów. Po wojnie zatrud-
niona w Urzędzie Gminy, w punkcie opieki matki i dziecka,
pełniła też funkcję sekretarza Zarządu Gminnego ZSCh 
w B. Następnie pracowała w prewentoryjnym przedszkolu
dla dzieci zagrożonych gruźlicą w Górkach Wielkich, a po
powrocie do B. i ukończeniu kursu pedagogicznego w 
→ SP, jako sekretarka. Prowadziła też młodzieżową świetli-
cę dworcową. Pochodzi z rodziny o silnych tradycjach ko-
ronczarskich. Bywały takie okresy w życiu Józefy Myśli-
wiec, kiedy jedynym jej źródłem utrzymania było wyplata-
nie i sprzedaż → koronek. Dzięki nim zwiedziła niemal całą
Polskę, uczestnicząc w plenerach, wystawach i festiwalach. 
W jej domu Telewizja Polska nakręciła pierwszy program
o bobowskich koronkach. W nagrodę za opowieść dla Ra-
dia RMF pt. Jak to dawniej w Bobowej bywało pojechała 
na wycieczkę do Egiptu. 
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Od kilkudziesięciu lat pisze wiersze. Pierwsze z nich prze-
znaczone były głównie na szkolne akademie (niektóre są
deklamowane przez młodzież do dziś), ale te – jej zdaniem
– najważniejsze poświęcone są ukochanej rodzinnej miejs-
cowości: Ty Bobowska Ziemio, Cud świętej Zofii, Żeby być
koronczarką. Hobby - egzotyczne podróże (Egipt odwie-
dziła trzy razy).

Myśliwiec Władysław (16.05.1912 Brzana - 25.11.2003) -
żołnierz, uczestnik II wojny światowej. W szeregach III
Brygady Strzelców Karpackich dotarł przez Węgry i Jugo-
sławię do Syrii. Za bohaterską postawę pod Tobrukiem
został odznaczony Krzyżem Walecznych. Żołnierz II Kor-
pusu Generała Andersa, uczestnik inwazji na okupowane
przez Niemców Włochy. Jego szlak bojowy wiódł przez
Monte Cassino, Ankonę i Bolonię. Do B. powrócił z Anglii
9 maja 1947. Wieloletni sołtys Brzany. Odznaczony Złotym
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, wieloma odznaczeniami alianckimi, m.in.:
Gwiazdą za Wojnę 1939-45, Gwiazdą Afryki, Krzyżem 
Pamiątkowym za Monte Cassino. W 2001 decyzją prezy-
denta RP, mianowany na stopień podporucznika.

N
Najstarszą – żyjącą mieszkanką B. jest Ludwika Proszak,
ur. 5.06.1916 (stan z 31.12.2008), a najstarszą – według ofi-
cjalnych dokumentów – mieszkanką w historii miejscowo-
ści była prawdopodobnie Maria Ligęza (30.12.1899 –
1.09.2003).

Nalepka Jerzy – (5.10.1955 Rzepiennik Strzyżewski) 
od 2003 dyrektor I LO im. Marcina Kromera w Gorlicach.
Absolwent LO w B. (1974) oraz historii w krakowskiej
WSP (1978). Pracę zawodową rozpoczął w 1978 w SP w B.
jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Od 1986
w LO w B., a od 1991 dyrektor tej szkoły. W latach 1995-98
kurator oświaty i wychowania województwa nowosądec-
kiego, 1998-2002 wójt gminy B. Prezes Zarządu Gminnego
PSL w B. i wiceprezes Zarządu Powiatowego w Gorlicach.

W przeszłości również prezes gminnego i wojewódzkiego
oddziału ZNP. Wicemistrz Polski w halowej piłce nożnej 
w barwach AZS Kraków, a w latach 80. piłkarz i grający
trener piłkarzy → LZS B. Żona Barbara, synowie Michał,
Rafał i Grzegorz, córka Joanna. W pewnym okresie wszys-
cy synowie występowali w pierwszym składzie III-ligowej
drużyny siatkarskiej B., a do dziś karierę kontynuuje Grze-
gorz, obecnie w II-ligowym AZS Politechnika Opolska.
Jako aktor → Teatru Amatorskiego, J. Nalepka wystąpił 
w blisko 100 przedstawieniach. Miłośnik historii wojsko-
wości, kolekcjoner książek historycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem batalistycznych. Hobby – praca w lesie,
którego jest właścicielem.

� Z bobowskiego archiwum
Do Szanownej Zwierzchności Gminnej w Bobowy
(…) Podpisany Jan Magiera z Grochowy ad Bobowa,
na realności gruntowej pod nr domu 253 zamierza wybu-

dować dla siebie dom z drzewa, składający się z jednej
stancji, kuchni, sieni, komory i stajni pod jednym dachem.
Dach będzie kryty słomą. Zwierzchność gminna raczy
udzielić koncesyji, czyli pozwolenia na wymienioną budo-
wę (poniżej oznaczoną planem), o co podpisany uprasza
(18 maja 1922).
(…) Upraszam uprzejmie o udzielenie mi koncesyj na prze-
budowanie jednego pokoju obok mego domu, jak załączony
szkic planu okazuje – Salamon Diamant (26.10.1923).
(…) Niżej podpisany prosi o wydanie pozwolenia wystawie-
nia budynku mieszkalnego drewnianego, według załączo-
nego szkicu, na parceli stanowiącej własność podpisanego
p. Wojciecha Knapa (26 marca 1924).
(…) Niżej podpisana zamierza obecnie wybudować na swo-
jem własnem placu w ogrodzie przy domu nr 59 drewutnię
z drzewa. Upraszam na wydanie mi pozwolenia na budo-
wę wspomnianej drewutni – Reila Hollander (22 maja
1924).
(…) Niżej podpisany prosi o wydanie pozwolenia wystawie-
nia budynku mieszalnego drzewianego według powyższego
szkicu planu tej budowy, na parceli własnej gruntowej pod-
pisanego, w Grochowej ad Bobowa – Kazimierz Sowa.
(…) Wedle załączonego w dwóch egzemplarzach szkicu pla-
nu sytuacyjnego, podpisany zamierza wystawić parkan 
z drzewa i desek na swoim placu i ogrodzie przy realności
domu mieszkalnego pod nr 36 w Bobowy. Sąsiedzi tego
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mego placu i ogrodu są: od strony północnej spadkobiercy
Emilii Markiewicz, a od strony południowej ogródek Moj-
żesza Hirscha Riegielchaupta. Upraszam o wydanie mi po-
zwolenia na te budowe parkanu – Władysław Górski.

„Nasza Gmina” – Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Cen-
trum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. Ukazuje się od
lipca 1999. Redaktorem prowadzącym jest → Bogdan Krok.

Nazwiska – najpopularniejsze w B. to: Ligęza – 90 osób 
w mieście i 282 w całej gminie, Zięba – 70 i 167, Szczepa-
nek – 60 i 153, Gryzło – 53 i 145, Magiera – 46 i 60, Śliwa
– 30 i 108, Krok – 33 i 51 (dane na 1.01.2009) 

Netania – film dokumentalny zrealizowany przez Michała
Nalepkę (scenariusz i muzyka) oraz sądeckiego operatora
Antoniego Grucę (zdjęcia). Autor oprowadza w nim wi-
dzów po żydowskich nekropoliach regionu, a przewodni-
kiem jest sądecki Żyd, zamieszkały na stałe w Szwecji, Ja-
kub Muller.

Nowak Henryka, z domu Ołowiecka (6.01.1936 Limano-
wa) – emerytowana nauczycielka geografii, wykształcenie
wyższe. Przepracowała w zawodzie 34 lata: 11 w SP w Brza-
nie, 14 w SP w B. i 9 jako kierownik internatu → LO. Przez
pięć lat prowadziła również chór i balet w SP, 30 lat działa-
ła w ZHP. Syn Marcin, córka Dorota. Hobby - muzyka,
taniec, śpiew, wycieczki krajoznawcze, literatura.

Nowak Jakub (6.06.1924 – 13.03.1997) – od 1946 przez 43
lata kościelny w bobowskiej parafii. Gdy miał 9 lat, zmarła
mu matka, gdy 14, po 16. latach ciężkiej choroby i przyku-
cia do łóżka, umarł jego ojciec. Mając 18 lat, wyjechał 
J. Nowak na przymusowe roboty do Niemiec, skąd wrócił
jako inwalida (ręka wypadała mu ze stawu ramienia).
Wówczas stanowisko kościelnego odstępił mu Józef Pater.
Przez starszych mieszkańców B. J. Nowak zapamiętany
został jako człowiek uczynny i pełen humoru.

O
Ochotnicza Straż Pożarna – powstała w 1892, czyli trzy
lata po najtragiczniejszym pożarze B. (→ pożary) z inicjatywy
pisarza miejskiego → Antoniego Pitali, a jej pierwszym na-
czelnikiem został Feliks Koral. Pierwszym wyposażeniem za-
kupionym za pieniądze zebrane przez mieszkańców, była
ręczna sikawka, sto metrów węża, bosaki i drabiny. Na „pla-
cu ubogich” sami strażacy wybudowali społecznie drewnia-
ną remizę z przybudówką na sprzęt pożarniczy, w tym sa-
mym miejscu, gdzie znajduje się obecna siedziba. W tamtych
czasach strażackie ćwiczenia początkowo odbywały się 
w każdą sobotę, a później raz w miesiącu. Koszty utrzymania
straży pokrywała Rada Miejska. W 1925 powstała nowa re-
miza wybudowana ze składek mieszkańców, darowizn i dłu-
goterminowych pożyczek. Budowa zakończyła się skanda-
lem, a rok później nawet procesem sądowym pomiędzy bur-
mistrzem → Kazimierzem Wieniawą Długoszowskim, a Ko-
mitetem Budowy Remizy. Burmistrz zarzucił komitetowi, iż
wybudował remizę bez stosownych planów i zezwoleń, a sąd
podzielił jego wątpliwości. Na mocy wyroku część pożyczki –
3 tys. zł - musieli spłacać żyranci, czyli Ignacy Dąbrowski,
Stanisław Potoczek i Wojciech Wojna, a w praktyce dwaj
ostatni, bowiem Dąbrowski zmarł przed zakończeniem pro-
cesu. Nowa remiza stała się na długie lata kulturalnym cen-
trum B., gdzie wyświetlano pierwsze nieme filmy i urządzano
zabawy ludowe. Jednak, w wyniku powstałych przy budowie
finansowych nieporozumień, straż pożarna podzieliła się na
dworską i miejską. Podobnie stało się z → orkiestrą – miejska
to „Miłośnicy muzyki z Bobowej”, dworska przyłączyła się 
do organizacji → Strzelec. St. Potoczek zakupił wówczas
nowe instrumenty dla orkiestry miejskiej.
Prezesi OSP w B. od 1892: Józef Wróbel, Ignacy Dąb-
rowski, → Mieczysław  Kowalski, Tadeusz Bryniarski,
→ Stefan Gryzło, Bolesław Motyka, Józef Tubek, Józef
Janik. Naczelnicy OSP od 1892: Feliks Koral, Józef
Wróbel, Jan Wieczorek, Julian Wieczorek, → Stefan
Knap, Eugeniusz Szczepanek, Marian Rafa, Stani-
sław Flądro, Józef Połeć, Stanisław Ryzner.
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� Czy wiesz, że…
W 1902 OSP B. liczyła 17 czynnych strażaków i 227 człon-
ków wspierających. Wynik ten dawał jej wówczas trzecie
miejsce w całej Galicji. Pod względem ilości członków
wspierających straż pożarną tylko Lwów i Kraków były
lepsze od B.

Ohel (◄) – to niewielki, murowany i prosty żydowski gro-
bowiec (kaplica), często wznoszony nad kilkoma grobami
dla uczczenia pamięci ważnych dla danej wspólnoty osób.
Ohel na bobowskim kirkucie okrywa groby → Salomona
Halberstama i jego zięcia → Chaima Jakuba (patrz też 
→ inskrypcja), syna Mojżesza Józefa i prawnuka Mojżesza
Teitelbauma. Sam grób cadyka zwykle pokryty jest kar-
teczkami (kwitłech) z zapisanymi prośbami pielgrzymów.

Okopy – a w zasadzie pozostałości po części wojennych
umocnień można jeszcze oglądać w rejonie B. W sierpniu
1944 Niemcy zmusili całą okoliczną młodzież do kopania
okopów na linii Łużna, Siedliska, Brzana, Berdechów,
gdzie spodziewali się uderzenia zbliżających się wojsk ra-
dzieckich. Dziewczęta i chłopcy m.in. z B. pracowali przy
umocnieniach do stycznia 1945, ale Niemcy nie mieli okazji
z nich skorzystać, bowiem główne walki przechodzącej
ofensywy skupiły się w zupełnie innym miejscu. Część zbu-
dowanych wówczas okopów biegła w pobliżu linii frontu 
z czasów I wojny światowej (Siedliska – Gromnik –Tar-
nów). W 1915 w B. zostało ustawione największe
na ówczesne czasy 30-tonowe działo, z którego Niemcy
prowadzili ostrzał Gorlic. Wielki moździerz ze względu 
na swój ciężar został przywieziony do B. koleją i zainstalo-
wany w rejonie stacji.

� A to ciekawe
Opis – jeden z ciekawszych opisów dawnej B. znajdujemy
we Wspomnieniach pamiętnikarskich biskupa → Ludwi-
ka Łętowskiego, który w drugiej połowie XVIII w. tak ją
widział: „Miasteczko to leży nad rzeką Białą w pięknym
położeniu. Jest to ta dolina co począwszy od Tuchowa ciąg-
nie się w górę poza Grybów, a środkiem jej wije się rzeka
Biała po krzemieniastym łożu z wsiami i dworkami, 
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bokiem gdzieniegdzie zameczkami, na tle widowni mającej
Karpaty. Bobowa ma zamek czyli murowaniec, dom o pięt-
rze, który wąwóz przedziela od fary, dawnej kolegiaty, a za
farą jest miasteczko drewniane obsiadłe chrześcijanami 
i Żydami, po którego drugim końcu stoi kościółek św. Zofii
na oddzielnym pagórku, wielce ciekawy. Całe zaś miastecz-
ko wisi jakby na brzegu od strony rzeki, która ten brzeg
podbiera, a po drugiej równi trochę i znów góra i wsie 
a góry lesiste u szczytu, iż dziwnie wdzięcznie patrzyło się
na to. Biała, jak wszystkie rzeki górne, sączy się latem 
i zimą skromnie po krzemieńcach, ale niech deszcz nagły 
w pobliskich górach spadnie lub na wiosnę ruszą jej lody 
i stajałe od słońca śniegi, wtenczas wybiega po obydwu
brzegach, zalewa równie, topi pola i niesie niekiedy całe
domy z dobytkiem, pokazując swoją sztukę (…).
Ostatni raz odwiedzając Bobowę lat temu trzydzieści z górą,
obiegłem na koniu dwór, ogród, miasto, stare gumna, nawet
obłazy ku Jeżowu. Dom miał zabite okna, z mego pokoju zro-
biono magazyn wódki, oficyny porozbierano, ulica grabowa
wyschła, folwark i gumna pochyliły się, a po ogrodzie rosły
chwasty. Pierwszą moją własność tam miałem, parę grządek
pod ogórki i groch cukrowy. Jedno, co ostało się, to starzy lu-
dzie. Na mieście witał mnie Żyd chirurg, co leczył był na łoż-
nicę, wyszło do mnie parę mieszczan, zobaczywszy dziecię
dawnych dziedziców swoich. Wierny kredencyrz Wincenty
wyleciał ze łzą w oku, pytając się za każdym 
z nas, bo rodzice byli już pomarli. Miała Bobowa kościół far-
ny ozdobny, do którego kaplicę nasz dziad przystawił. Tam
to biegało się na roraty, a czasem wyleciało na chór i dęło 
w trąby, a tłukło w kotły, drzymało w czasie kazania lub pat-
rzyło po kosach dziewek, gdyż nabożeństwa mało przestrze-
gano, a książki do modlitwy żaden z nas nie miał (…). Byliś-
my katolikami, ale bez katolickiej prostoty i nabożeństwa (…).
Dom moich rodziców uchodził za Versailles, pokoje były
malowane, parę stolików mahoniowych, koperszychty wisia-
ły po ścianach. Miała okolica domy możniejsze, 
ale o tych nie mówiono. U nas nie było wystawności i bogact-
wa, ale tradycja imienia zacnego przy starej gościnności (…)”.

Orient Express – najsłynniejszy pociąg świata przejeż-
dżał przez B. dwukrotnie – 12.07.2007 i 14.07.2008. Każ-
dorazowo składał się z 16 biało-granatowych wagonów, 
w których podróżowało 102 pasażerów i 44 pracowników
obsługi.
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Orkiestra – w B. została założona w 1918 przez Stanisława
Potoczka, Józefa Nowaka, Adama Stawiarskiego i Józefa
Wrońskiego, pierwszym prezesem został Józef Wróbel, 
a po dwóch latach zastąpił go dr Emanuel Zarzycki. Pie-
niądze na instrumenty pochodziły ze zbiórki bobowskich
mieszczan, a zakupiono je w krakowskim sklepie p. Zająca.
Do 1923 dwa razy w tygodniu uczyć gry przyjeżdżał z Tu-
chowa kapelmistrz Jakub Hanak. Próby początkowo odby-
wały się w domu J. Nowaka, gdzie również przechowywa-
ne były instrumenty, a później w budynku gminnym, udo-
stępnionym przez burmistrza. Pierwszy publiczny występ
40-osobowej orkiestry miał miejsce w kościele parafial-
nym, gdzie odegrała Boże coś Polskę. Kłopoty finansowe 
i brak rejestracji zmusiły orkiestrę do porozumienia ze →
Związkiem Strzeleckim. Pod nową egidą czynnie działała 
do 1930. Wówczas to, z powodu różnic w poglądach poli-
tycznych, muzycy postanowili odejść od ZS, choć ten za-
trzymał instrumenty będące własnością społeczności mias-
teczka. W styczniu 1930 powstała nowa orkiestra pod na-
zwą Miłośnicy Muzyki, która kupiła instrumenty częścio-
wo na kredyt, gdyż składki członkowskie nie wystarczyły.
Prezesami orkiestry byli kolejno: → Marian Szczepanek,
Jan Walicki i Ludwik Wieczorek. Mimo trudności lokalo-
wych i finansowych (spłaty rat za instrumenty), orkiestra
istniała do 1939, a instrumenty ukryte przez St. Potoczka
przetrwały wojnę. Druga, istniejąca równocześnie przy ZS
orkiestra, zakończyła działalność w 1931, a instrumenty
przechowywano u Długoszowskich. W 1939 trafiły do Ko-
marowa k. Lwowa, gdzie na plebani przechowywał je po-
chodzący z B. ks. Marian Czech, ale podczas rozruchów
polsko-ukraińskich zostały zrabowane i nigdy już do B. 
nie wróciły. W trakcie wojny działalność orkiestry została
zawieszona, a jedynym przejawem jej istnienia były odgry-
wane z wieży kościoła → majówki. Po wojnie wójt M. Szcze-
panek przydzielił orkiestrze lokum i dzięki ocalonemu in-
strumentarium na nowo rozpoczęła ona działalność. 
W 1945 na kapelmistrza 18-osobowej orkiestry wybrano →
Mieczysława Kowalskiego, który pełnił tę funkcję do 1985.
Pierwszą okazją do publicznego występu były w lutym
1945 uroczystości pogrzebowe ekshumowanych ofiar hitle-
rowskiego mordu w Wilczyskach – zamordowanych party-
zantów oraz rodzin Wątróbskich i Baranów. Kolejnymi
prezesami orkiestry byli: Wojciech Wojna, Stanisław Poto-
czek i Władysław Wszołek. 27 lutego 1947 została włączo-
na do → OSP. Przez lata orkiestra cieszyła się ogromną po-

pularnością, koncertując i przygrywając na festynach 
oraz zabawach, nie tylko w B., ale m.in. w Gorlicach i Kry-
nicy. Muzycy z B. uczestniczyli w wojewódzkich i ogólno-
polskich przeglądach orkiestr dętych. Po M. Kowalskim
prowadzenie orkiestry objął Stefan Król, a z licznej rodzi-
ny Królów wiele dziewcząt i chłopców przez lata grało
i gra w jej składzie. Jest też ponad 20-letnią tradycją, 
iż w Nowy Rok członkowie orkiestry zamawiają mszę św. 
w intencji zmarłych jej muzyków, a po niej idą na cmentarz 
i przy grobie M. Kowalskiego odgrywają kilka marszy.

Oświecimski Bronisław (ur. 1884 B.) – matematyk, autor
m.in. dwóch książek o B. – Wspomnienia z lat dziecinnych
oraz Kronika rodu Oświecimskich. Syn Konstantego i Ma-
rii. Po ukończeniu studiów matematycznych, został nau-
czycielem w jednym z krakowskich liceów. Jego pasją była
historia i przeszłość własnej rodziny, co w połączeniu z ta-
lentem i łatwością w posługiwaniu się piórem sprawiło, 
że wspomniane książki są pasjonującą lekturą. Obydwie
stały się również bogatym źródłem wiedzy o historii B. i jej
dawnych mieszkańcach. Ich rękopisy znajdują się w archi-
wum biblioteki na Wawelu.

Oświecimski Stanisław (21.10.1941 B.) – nauczyciel, dy-
rektor SP w Siedliskach, współzałożyciel → Towarzystwa
Miłośników Ziemi Bobowskiej. Absolwent studium nau-
czycielskiego. Pracował również jako nauczyciel (w szko-
łach podstawowych: w Zapałowie, Korzenicy, Stróżnej i B.)
oraz kierownik świetlicy środowiskowej w → ZSZ w B. Syn
Leona i Marii. Żona Zdzisława – nauczycielka, synowie –
Jacek i Marek, córki – Anna i Teresa. Hobby – majsterko-
wanie i prace inkrustacyjne.

Otwinowski Stefan – (30.03.1910 Pyzdry – 30.01.1976
Kraków) pisarz, dramatopisarz i publicysta, autor m.in.
powieści Życie trwa cztery dni (1936). W latach 1946-56
kierownik artystyczny kilku krakowskich teatrów, 1947-76
prezes krakowskiego oddziału Związku Literatów Pol-
skich. Od 1951 aż do śmierci felietonista i redaktor „Życia
Literackiego”. W piśmie tym z 19 października 1969 w rub-
ryce Notes krakowski zamieścił swoje refleksje z pobytu 
w B. Spędził tu wówczas jeden dzień podczas swojego urlo-
pu w Krynicy, poświęcając go na wizytę w domu → Mieczy-
sława Kowalskiego, gdzie oddał się m.in. lekturze jego →
Kroniki, o czym wspomina w swoim tekście.
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Padoł Antoni (►) (9.06.1903 Kraków – 6.03.1978) – le-
gendarny bobowski listonosz, pracujący na poczcie od wy-
buchu II wojny światowej do 31 stycznia 1969. W B. ukoń-
czył SP (1917), dokształcając się w okresie międzywojen-
nym. W czasie okupacji wielokrotnie pomagał ludziom 
w trudnych sytuacjach, co ułatwiała mu znajomość języka
niemieckiego. Dzięki swojej profesji znał w B. niemal każ-
dego, a życie i zwyczaje bobowskich Żydów opisał w swo-
im skromnym zeszycie. Po wojnie współorganizował Po-
cztę Polską w B. Przez krótki czas członek → orkiestry
strażackiej. Z żoną Władysławą wychował pięcioro dzieci.

Parafia – zdaniem historyków istniała, zanim B. zyskała
prawa miejskie. Pierwsze o niej wzmianki pojawiają się 
w źródłach kościelnych z lat 1345-58. Wówczas już z bo-
bowskiej parafii trafiało do Rzymu tzw. świętopietrze, czyli
opłata na rzecz Stolicy Apostolskiej. Sto lat później awan-
sowała do rangi siedziby dekanatu. Oficjalnie jako datę za-
łożenia w B. parafii podaje się - według jednych źródeł
1448, według innych - 1424. Dekanat bobowski w XVI w.
obejmował parafie: Bobowa, Bruśnik, Ciężkowice, Grom-
nik, Grybów, Jastrzębia, Korzenna, Krużlowa, Lipnica
Wielka, Łużna, Mogilno, Paleśnica, Podole, Polna, Przydo-
nica, Rzepiennik, Siedliska, Staszkówka, Szalowa, Szym-
bark, Turza, Wilczyska i Zborowice.

Paryjówka – albo inaczej kręconka, oficjalnie: mocna
wódka ze śliw o smaku koniaku, a potocznie to po prostu
bimber pędzony w trudno dostępnych miejscach, tzw. pa-
ryjach, czemu zawdzięcza swoją nazwę. Jeszcze dziesięć lat
temu paryjówkę produkowano w niemal co drugim bo-
bowskim domu, o czym opowiada tekst pt. Renesans bim-
bru („Gazeta Krakowska” 30.12.1999):
„Kiedy pan Staszek poprosił ostatnio w sklepie o pół litra,
sprzedawczyni ofuknęła go: Tylko nieroby kupują wódkę!
A sklepowa wie, co mówi, bo widzi, kto, co kupuje. Nawet
dyrektor szkoły bierze potrzebne produkty, tylko w mniej-

szych proporcjach. Pan Staszek mówi, że w Bobowej wszys-
cy kręcą. Kręcić, to lokalny odpowiednik pędzenia, a znaczy
tyle co przepuszczać przez wężownicę aparatury. Pan Sta-
szek kosztował już kilkudziesięciu kręconek. Najbardziej
podchodzi mu robiona przez szwagra.
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– Początkowo była mętna i strasznie zalatywała drożdżami
– recenzuje. – Lata prób zrobiły jednak swoje. W tych spra-
wach najważniejsze jest doświadczenie i odrobina wiedzy.
Skąd wiedza? Z rodzinnej tradycji – śmieje się pan Staszek.
Nie mniej ważna jest umiejętność degustacji w trakcie pro-
dukcji. Trzeba wiedzieć, kiedy przestać kręcić, a nie każdy
potrafi wytrwać do tego momentu.
Największym zaskoczeniem wśród wtajemniczonych była
wiadomość, że kręci nawet pan Józef, głowa szanowanej 
i pobożnej rodziny. Niedawno poratował młodzież podczas
imprezki.
Kilka lat temu w Bobowej głośna była sprawa kierownika
pewnej firmy, który zginął w trakcie produkcji bimbru.
Produkcja była masowa, więc komentowano, że łapczy-
wość go zgubiła. Wielu próbuje zachowywać pozory. Po
większe partie cukru jeżdżą do dużego miasta, gdzie ano-
nimowo kupują kilkadziesiąt kilogramów w hipermarke-
cie. Najgorzej z drożdżami. Wiadomo, że jak ktoś bierze
na kilogramy, a nie jest piekarzem, to pewnikiem produku-
je ten drugi chleb powszedni.
Pan Mietek twierdzi, że tu się pędzi »od zawsze«. Raz wię-
cej, innym razem mniej. Kręciło się za Niemca – głównie 
z ziemniaków i zboża, bo o cukrze (z którego najszybciej 
i najwygodniej) można było tylko pomarzyć. Drugi czas in-
tensywnego kręcenia to lata 80. i teraz trzeci złoty okres,
renesans bimbrownictwa. Zawsze jak w sklepie nie ma
wódki, albo jest droga, fachowcy wyciągają ze strychów
aparaturę. Nawet tani ruski spirytus nie złamał domowych
producentów. Poza tym w Bobowej był śmiertelny wypa-
dek po ruskim spirytusie i ludzie się zrazili. Ktoś inny stra-
cił wzrok i wznoszenie toastów w rodzaju »kończymy, bo
się ściemnia« krążyło tu głównie w postaci tego okrutnego
dowcipu. Lepiej było pić swoje – pewniejsze i tańsze niż
wschodni samogon. Panu Staszkowi wychodzi, że litrowa
flaszka kręconki kosztuje lokalnego producenta jakieś 2 zł.
Czyli niemal tyle, ile spirytus wyprodukowany w państwo-
wej gorzelni objętej monopolem”.

Pater Roman (29.06.1952 Koźle) – emerytowany nauczy-
ciel, trener siatkówki i lekkiej atletyki, współtwórca wielu
sukcesów w sporcie szkolnym. Absolwent AWF w Katowi-
cach (1978). 1973-2006 nauczyciel wychowania fizycznego
w → SP, a od 1998 do emerytury zastępca dyrektora. 1985-
91 dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w B., 1973-
75 prezes, a 1976-2009 wiceprezes → LZS B. Radny i prze-

wodniczący Rady Gminy 1998-2002. Odznaczony m.in.
Srebrną Honorową Odznaką Polskiego Związku Piłki Siat-
kowej. Rodzina: żona Barbara nauczycielka, córka Magda-
lena (farmaceutka), synowie - Łukasz (prawnik) i Szymon
(nauczyciel).

Pater Stanisław (1.05.1924 B.) – nauczyciel, działacz spo-
łeczny, jeden z założycieli i prezes → Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Bobowskiej. Absolwent → SP w B., LO w Tar-
nowie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach.
1952-84 nauczyciel matematyki w III LO w Katowicach,
gdzie żartobliwie o nim mawiano: „najlepszy polonista
wśród matematyków i najlepszy matematyk wśród polo-
nistów”. Po przejściu na emeryturę powrócił do B., która
jest jego największą pasją. Według rodzinnych anegdot,
przez lata spędzone na Śląsku zwykł mawiać, że w B. nawet
jajka są lepsze, a jadąc tam w odwiedziny, już w okolicach
Ciężkowic jego samopoczucie poprawiało się. Współzało-
życiel → Teatru Amatorskiego, z którym jako aktor zdobył
III indywidualną nagrodę na przeglądzie w Tarnogrodzie.
Inicjator ogrodzenia bobowskiego cmentarza, prezes spo-
łecznego komitetu budowy kaplicy cmentarnej. Rodzina:
żona Krystyna, dwoje dzieci. Hobby – wszystko, co wzbu-
dza emocje, głównie sport i polityka.

� Z bobowskiego archiwum
Do Szanownej Zwierzchności Gminny (…) Ponieważ Urząd
Miejski w Bobowej relacyją z dnia 23.05.1924 zabronił mi
dalszą budowę wychodka obok mojego domu mieszkalnego 
z powodu nie uzyskania na to koncesyi, przeto podpisany
mając zamiary budowania obok jego domu mieszkalnego
pod nr 246 wychodka, który jest mu niezbędnie potrzebny, 
a ze względu, że w miejscu, gdzie mam zamiar budować wy-
chodek, istniał i przedtem wychodek, który w czasie inwazji
rosyjskiej uległ zniszczeniu oraz ze względu, że nie ma w
tym miejscu żadnego publicznego przechodu, jak również, 
że miejsce to oddalone jest od kościoła św. Zofii, przeto pod-
pisany udaje się do Sz. Zwierzchności gminy z prośbą o wy-
delegowanie przeznaczonej do tego komisji budowlanej na
miejscu i wydanie mi koncesyi na dalszą budowę wychodka.
Jakub Goldschmid
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Pieczęcie – miejskie B. używane były prawdopodobnie 
od XIV, a najstarsza z nich o średnicy 36 mm z legendą:
S(IGILLVM) CIVIV(M) DE BOBOWA z rogaciną raz prze-
krzyżowaną, przyłożona jest do dokumentu z roku 1532.

Piekło – obecnie nazwa → przysiółka na lewym brzegu 
→ Białej. Wzięła się od karczmy prowadzonej przez arian 
w Brzanie Dolnej. Druga karczma, → Raj, znajdowała się 
w rękach katolików przy skręcie na Berdechów. Nazwy te
były symbolem podziału tutejszego społeczeństwa w okre-
sie → reformacji.

Pięta Kazimierz (12.09.1907 Dębica – 18.02.1983) -
pierwszy dyrektor (luty – lipiec 1945) i organizator → LO
w B., nauczyciel języka polskiego, łaciny i historii. Absol-
went gimnazjum w Nowym Sączu oraz UJ. Nauczyciel 
w tajnych kompletach podczas okupacji. Za jego kadencji
dokonano przejęcia i adaptacji dla celów szkoły dworu →
Długoszowskich. Z B. wyjechał do Poznania, gdzie praco-
wał i mieszkał do śmierci.
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Piłka nożna (►) – pierwsze mecze fut-
bolowe, jakie zapisały się w historii B.,
rozegrano w 1943. Były to spotkania
miejscowej drużyny zwanej Bobowian-
ką z żołnierzami austriackiej dywizji
artylerii przeciwlotniczej stacjonującej
tu w czasie okupacji. Według relacji
świadków, rozegrano kilka takich me-
czów. Piłkarskie zabawy zakończyły
się w momencie, kiedy na kolejne spot-
kanie żołnierze przyszli pijani. Bobo-
wianka składała się z miejscowych na-
stolatków. Występował w niej również
Antoni Barwiński, częsty gość w B.,
piłkarz Tarnovii i Unii Tarnów, który
w latach 1947-50 rozegrał 47 spotkań
w reprezentacji Polski.
Regularny udział w rozgrywkach ligo-
wych pod szyldem → LZS rozpoczęto
w 1968, a pierwszym prezesem był
nauczyciel wychowania fizycznego 
ze Stróżnej, Aleksander Gucwa, który
prowadził drużynę wspólnie z leka-
rzem weterynarii Szczepanem Nalepą.
W pierwszym zespole futbolowym wy-
stępującym w C-klasie grali m.in.: Ta-
deusz Domin, Andrzej Krzysztoń, Sta-
nisław Walicki, Aleksander Gucwa,
Józef Job, Maciej Szczerba, → Marek
Szczerba, Jan Wojna, Stanisław Gnia-
dek, Roman Ligęza, Jan Strojny, Woj-
ciech Kopczyński, Jan Obrzut, Sławo-
mir Obrzut, → Kazimierz Kowalski,
Mieczysław Gąsiorowski, → Ryszard
Popardowski. W 1973 A. Gucwa od-
szedł do pracy w SP Sękowa, a druży-
na została wycofana z rozgrywek. Rok
później prezesem został → Roman Pa-
ter, a zespół został ponownie zgłoszo-
ny do rozgrywek. Poprzedni skład
uzupełnili: Stanisław Zięba, → Adam
Urbanek, Jan Wiktor, Ryszard Wiktor,
Stanisław Zagórski, Aleksander Za-
górski, Stanisław Gąsior, Kazimierz
Job.

Obecnie prezesem KS Bobowa wystę-
pującego w A-klasie jest → Andrzej Sa-
gan (wcześniej Jan Rogala, Andrzej
Stanek, Piotr Fyda), wiceprezesem 
i trenerem Krzysztof Flądro, a kierow-
nikiem drużyny Marek Świątański.
Szkoleniem objętych jest blisko stu za-
wodników w różnych kategoriach wie-
kowych.

� A to ciekawe
Największe futbolowe emocje przeżywa-
ła B., kiedy gościnnie występowała tu
drużyna z Siedlisk. Pisało o tym „Tem-
po” w 1994 w tekście Berlusconi 
z Bobowej:
„(…) Zdzisław Górski z Siedlisk od
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roku jest bodaj jedynym właścicielem
C-klasowej drużyny w Polsce i już za-
czął notować pierwsze sukcesy. O
Górskim mówią, że jest bardzo am-
bitny. On też tego nie kryje – co sobie
jakiś cel postawił, to musiał go zreali-
zować. Przez lata pracował w gorlic-
kim Gliniku jako pomocnik maszy-
nisty. Prywatny biznes zaczął robić

jak inni, cztery lata temu, ale od po-
czątku ostro. Zakład masarski zało-
żony z bratem szybko przekształcił
się w małą fabrykę. Jak Górski za-
czął ziemię skupować, to całymi
PGR-ami. Dziś ma już 200 hekta-
rów, 900 tuczników i 100 sztuk byd-
ła. Drużyna piłkarska też się wzięła
z ambicji Górskiego. W zeszłym roku

wójt Bobowej zorganizował turniej 
i ufundował puchar. Miejscowy LKS
był poza konkurencją, ale reprezenta-
cje trzech prywatnych firm już mogły
między sobą powalczyć. Stawił się
Wod-Kan Aleksandra Ligęzy z Łuż-
nej i dwie masarnie - Walickiego z
Bobowej i Górskiego z Siedlisk. Kiedy
pracownicy Górskiego przegrali z
Walickimi 0-5, a informacja o turnie-
ju trafiła do gazety w Nowym Sączu,
Górski się wściekł. To było dla niego
wyzwanie, bo nie przywykł przegry-
wać. Decyzja była natychmiastowa.
Założyć drużynę, która pokaże
wszystkim, jak się wygrywa.
W Siedliskach nie ma klubu. Nie ma
nawet boiska, bo wioska na pagórkach
leży i ciężko znaleźć kawałek równego
terenu. Jest za to C-klasowy LKS w
Bobowej. Prezes Jan Wilk: »U nas gra
się za butelkę Wysowianki (…)«.
To dobra drużyna, ale Górskiego mu-
siała być jeszcze lepsza. Specjalnie 
po to ściągnął z Glinika III-ligowego
snajpera Stanisława Ryndaka. Ryn-
dak miał sam strzelać bramki i uczyć
młodszych, jak się to robi. Grający tre-
ner bez problemu skompletował skład.
Do Górskiego przeszło kilku chłopców
z Bobowej, doświadczeni bracia Tub-
kowie z Ciężkowic, Dziedziak z Kole-
jarza Stróże: »Już mam drużynę na
okręgówkę« – mówi Górski. Jeszcze
tylko na mecze i treningi wydzierżawił
(za nowe siatki i koszenie trawy) sta-
dion w Bobowej i LZS Siedliska-Gór-
ski był gotowy do gry w grupie II sądec-
kiej C klasy. Ruszyły jesienią rozgryw-
ki, a wraz  z nimi zaczęły krążyć legen-
dy, ile to Górski płaci swoim piłkarzom.
Kibice dyskutujący w Bobowej na rynku 
nie są zgodni co do tego, ile płaci za
przejście do drużyny, ile za awans,
a ile za bramki? 
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Jedni słyszeli, że za gola można dostać 100 tys., inni dadzą
sobie rękę uciąć, że płaci 200. Zdzisław Górki kiwa na to
głową: - Płacę zawodnikom. Ile? Rozmaicie to bywa. Na pew-
no jednak najlepiej powodzi się tym, którzy strzelają bram-
ki. A o to nietrudno. W Dominikowicach Górski wygrał 14-
0. Sam tylko Franciszek Dziedziak – na co dzień policjant
w Bobowej – strzelił 7 bramek po 200 tysięcy sztuka. Co
prawda Dominikowice do końca rozgrywek nie dotrwały,
ale po ich wycofaniu z C klasy nikt Dziedziakowi nie kazał
oddawać pieniędzy. Pierwsza życiowa zasada Górskiego
brzmi: Dużo robić, mało mówić! I faktycznie mówi mało:
»Cieszy mnie piłka. To jedyna rozrywka tutaj. U mnie się
ciężko pracuje 6 dni w tygodniu od rana do wieczora. Nie
boję się straty. Dla jednego milion to dużo, dla innego mi-
liard nie za wiele. Nie liczę, ile włożyłem w piłkę. Muszę
dojść do III ligi«. Górski nie liczy, ale śmiało można przyjąć,
że to hobby kosztowało go już trzy razy więcej niż wynosi
roczny budżet gminy przeznaczony na sport. Kiedy tylko
Górski skompletował drużynę, ubrał ją w najlepsze stroje
Adidasa. Księgowego, kiedy płacił w sklepie 30 mln za
sprzęt, sprzedawca zapytał: - W jakiej lidze gracie? 
– W okręgowej – skłamał księgowy. – O, to musicie mieć hoj-
nego sponsora!
Sponsor skąpy nie jest, więc kupił drużynie autobus, żeby
miała czym jeździć na mecze po okolicy. Kelnerka w Bobo-
wiance mówi, że obowiązuje ją tajemnica i za żadne skar-
by nie powie, ile Górski wydaje na jedno przyjęcie dla pił-
karzy po każdym meczu. Nie musi mówić. W Bobowej i
tak wszyscy wiedzą, że jest najsolidniejszym gościem i każ-
dorazowo »piątkę« w kasie zostawi.
Wiosną tego roku LZS Siedliska-Górski wygrał wszystkie
z 9 meczów w C-klasie. Strzelił 26 bramek, stracił 4. Naj-
ważniejszy był ostatni mecz. Derby w Bobowej miały decy-
dować o awansie do B klasy. Prezes Wilk mówi, że takiego
meczu jeszcze tutaj nie było. No może przed laty kiedy
przyjeżdżała na zgrupowania Korona Kielce. Na ten
ostatni mecz przyszło półtora tysiąca ludzi, w tym kilka-
set przyjechało z Siedlisk linią autobusową uruchomioną
przez Górskiego. Bobowej do awansu wystarczał remis.
Górski powiedział, że jak nie awansuje, to rozwiąże dru-
żynę. Wygrały Siedliska 3-2. 
Ile ludzi na meczu, tyle wersji wydarzeń. Ale na rynku w
Bobowej karierę zrobiła już wersja, że będzie reorganiza-
cja B klasy i awansują dwie drużyny. Ludzie i tak wiedzą
swoje. Że przed samym meczem, do domu, na stadionie

gdzie przebierali się sędziowie, podobno przyszedł czło-
wiek Górskiego i dawał im pieniądze. Dziwne, że akurat
10 minut przed meczem, chociaż jako dobrzy znajomi wi-
dują się niemal codziennie. Ludzie mówią, że karnego, po
którym padł pierwszy gol, być nie powinno, bo Ryndak to
stary lis i przewrócił się w polu karnym, sam zakładając
sobie nogę na nogę. Górski tylko ręką macha na te opinie.
Nawet prezes Bobowej, Wilk już się pogodził i przyznaje,
że czerwona kartka dla jego piłkarza była słuszna. Naj-
ważniejsze, że było sportowe święto i ludzie mają o czym
dyskutować. Doping ze stadionu było słychać na najdal-
szych rogatkach Bobowej. W Siedliskach do późnej nocy
świętowano awans, a odgłosy zabawy przy ognisku słychać
było w sąsiedniej wsi (…).

Piłsudski Józef (1867-1935) – naczelnik państwa polskie-
go (1919-22), pierwszy marszałek Polski, żołnierz i polityk,
którego adiutantem i wieloletnim najbliższym współpra-
cownikiem był generał → Bolesław Wieniawa Długoszow-
ski II. Piłsudski przebywał w B. na miesięcznym wypoczyn-
ku w 1916 w okresie świąt wielkanocnych oraz na początku
lat 30. na krótko w drodze do Krynicy. Z tym drugim poby-
tem wiąże się legenda, której udokumentowanych śladów
próżno szukać w opracowaniach i książkach. Według niej
marszałek Piłsudski, przejeżdżając przez B., kazał zatrzy-
mać pociąg na stacji B.-Miasto, po czym wysiadł i udał się
pieszo do pobliskiego dworu Długoszowskich. 

Pitala Antoni – pisarz miejski, założyciel w 1892 → OSP
w B. W pamięci potomnych zachował się jako „człowiek
bardzo energiczny i pełen lokalnego patriotyzmu”.

� Pół żartem, pół serio
Piwo – pod koniec lat 80. XX wieku w B. obowiązywała
gminna ustawa zakazująca sprzedaży w sklepach piwa po
godzinie 18. Żartowano wówczas, że w B. dzień kończył się 
z tego powodu kilka godzin wcześniej niż gdzie indziej, bo-
wiem mieszkańcy kładli się wcześniej spać. Niespodziewa-
nym efektem ubocznym zakazu była oszczędność energii.
Nie przewidziano jednak, że miłośnicy picia piwa wprost 
z butelki pod sklepem, zamiast robić to wieczorami, po pra-
cy, będą je pić przed lub w jej trakcie.
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Płaza Bronisław – (24.05.1925 Kąkolówka – 2.01.1991 B.)
dyrektor → LO w B. (1956-85), a wcześniej od 1949 nauczy-
ciel w Pilźnie. Absolwent Liceum Pedagogicznego w Dębi-
cy i matematyki na WSP w Krakowie, wcześniej trzy z czte-
rech lat gimnazjum ukończył w ramach tajnego nauczania
podczas wojny. Jako dyrektor zainicjował powołanie spo-
łecznego komitetu budowy szkoły i sali gimnastycznej oraz
przeprowadzki liceum do nowego lokum, a internat zna-
lazł swoją siedzibę w → dworku → Długoszowskich. W mo-
nografii wydanej z okazji 50-lecia szkoły, tak wspominany
przez jej autorkę → Barbarę Kowalską: „Wspaniały organi-
zator, wzorowy pedagog i przyjaciel młodzieży. Okazał się
być wyjątkowym człowiekiem, którego autorytet i mądrość
życiowa potrafiły zespalać społeczność szkolną (…). Czło-
wiek, który umiał sobie zyskać uznanie i szacunek, powa-
żanie i sympatię wśród młodzieży i pracowników, bo nigdy
ich nie zawiódł”.

Poczta (►) – a konkretnie Urząd Pocztowo-Telekomunika-
cyjny uruchomiono w B. w 1886 i była to trzecia – po Gorli-
cach i Bieczu – taka placówka w regionie. Pierwszym na-
czelnikiem był Ludwik Krupski, u którego w domu obok
synagogi mieściła się poczta, a zatrudnieni byli tam jeszcze
listonosz Markiewicz, pocztylion Kontus zwany „Ślepym”,
i doręczyciel telegramów – Bączalski. W 1918 poczta prze-
niosła się do domu Józefa Czecha, poczmistrzem został
Szczepan Barber, a listonoszami Wojciech Rafa i Ignacy
Nawrocki. W późniejszych latach urząd przenosił się jesz-
cze wielokrotnie, swoją siedzibę miał m.in. w domach →
Długoszowskich, Magierów i Jana Potoczka. Pierwszy apa-
rat telefoniczny został zainstalowany w B. 30 sierpnia
1945. W 1968 odszedł na emeryturę → Antoni Padoł, roz-
noszący listy od okupacji, a w tym samym roku rozpoczęła
się trwająca trzy lata budowa nowego budynku pocztowe-
go (remont 1996). W 1964 kierowanie Urzędem Poczto-
wym objęła → Ludwika Kochmańska, pracująca na tym
stanowisku do 2000 (na zdjęciu z czasów okupacji: naczel-
nik T. Pękala i listonosz A. Padoł przed urzędem mieszczą-
cym się w domu Potoczków).

Naczelnicy: Ludwik Krupski, Szczepan Barber, Babiak,
Tomasz Pękala, Tomasz Sokół, Tadeusz Laskowski, →
Ludwika Kochmańska, → Krzysztof Firszt.
Telefonistki: Władysława Mól, Janina Kościółek, Sta-
nisława Stachura, Maria Wiatr, 
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Bernadeta Pres, Elżbieta Bogusz, Urszula Święs, Re-
nata Ojczyk.
Okienkowi: Jan Olchawa, Anna Nowak, Franciszka
Kucharczyk, Irena Blicharz, Grażyna Sowa, Maria
Fryczek.
Listonosze: → Antoni Padoł, → Kazimierz Rak, Woj-
ciech Gucwa, Franciszek Kopka, Józef Wojna, Ludwik
Chmura, Stanisław Chmura, Jan Chronowski, Włady-
sława Iwańska, Jan Pruś, Roman Tabiś, Józef Kwar-
ciński, Wiesława Zawadzka, Marian Semla, Tadeusz
Stępień, Grzegorz Szpila.

� Pół żartem, pół serio
Podhale – to, według emigracyjnego tygodnika „Wiadomo-
ści” z sierpnia 1959, kraina geograficzna, gdzie leży B.,
rzekome miejsce urodzenia → Bolesława Wieniawy Długo-
szowskiego II (w rzeczywistości urodził się na Wołyniu). 
To nie wszystko jednak. Gazeta idzie jeszcze dalej w anali-
zie podhalańskich korzeni generała, pisząc, m.in.: „Ten
fakt nie jest bez znaczenia. Podhale, kraina rozległych do-
lin i dalekich perspektyw, o urozmaiconym horyzoncie,
ułatwia rozwój nawet zwykłym, skromnym, a cóż dopiero
tak bogatym naturom”.

Podkarpacie - Międzyszkolny Klub Sportowy, założony 
w 1974 przez → Jana Wojtasa przy LO w B. Pierwszą sek-
cją klubu było narciarstwo biegowe. Potrzebny sprzęt tra-
fił do B. ze Stróż, gdzie poprzednio z narciarzami pracował
J. Wojtas. W pierwszych zawodach klub wystartował 1
stycznia 1975 na Magurze Małastowskiej, gdzie bieg na 5
km wygrała Krystyna Szymczyk przed siostrą Wandą. Rok
później w Rytrze, podczas zawodów wojewódzkich „Olim-
pijski alert” dobrze pobiegły narciarki MKS: Jadwiga Gru-
ca (4. miejsce), Tamara Kowalska (6.), Maria Wójcik (8.), 
a wśród chłopców najlepszy był Szczepan Wójcik. W mar-
cu 1976, w Suchej Dolinie sztafeta żeńska w składzie: Elż-
bieta Chudzik, Dorota Dulęba, J. Gruca i T. Kowalska zaję-
ły 2. miejsce, przegrywając tylko z reprezentacją Zakopa-
nego. Sekcja istniała do czasu… zużycia się sprzętu.
W 1976 powstała sekcja lekkoatletyczna. Pierwsze zwycię-
stwo dla MKS zdobył Wiesław Oratowski w biegu 
na 100 m z wynikiem 11,4 s, podczas Wojewódzkich Mist-
rzostw Lekkoatletycznych w Nowym Sączu w 1977.

� Warto wiedzieć
Tytuły mistrzów województwa w lekkiej atletyce dla MKS
zdobyli - 1977: Maria Wójcik na 400 m – 1.06,5; Jadwiga
Gruca w rzucie dyskiem – 22,22 m; Elżbieta Chudzik,
Maria Ligęza, Janina Ojczyk, Grażyna Szczerba w sztafe-
cie 4x400 m; W. Oratowski na 100 m – 11,4 s i rzucie
oszczepem – 48,40 m; Wiesław Kazana na 400 m – 54,3 s;
Andrzej Gajczewski na 3000 m – 9.56,4 min; Franciszek
Wantuch w ośmioboju. 1978: Grażyna Juruś w skoku
wzwyż – 1,30 m; E. Chudzik w skoku w dal – 5,10 m; Le-
szek Kuś na 800 m – 2.10,8 min. 1981: Lucyna Pociecha 
na 800 m – 2.32,0 min; Teresa Świniarska na 1500 m –
5.36,1 min; Wiesława Hołda, L. Pociecha, T. Świniarska,
Bogumiła Fyda w sztafecie 4x400 m. 1985: → Paweł Popar-
dowski w rzucie dyskiem – 29,77 m i trójskoku – 12,58 m;
Zofia Syrek w skoku wzwyż – 145 cm; Grażyna Kozioł 
na 400 m – 1.06,0; Ewa Szczerba w skoku w dal – 4,57 m.
1986: Małgorzata Nika na 400 m – 1.08,4; Bernadetta
Zych na 1500 m – 5.57,5 min; E. Szczerba w rzucie oszcze-
pem – 28 m. 1990: Małgorzata Sus w pchnięciu kulą – 9 m;
Arkadiusz Wojtaczka na 3000 m – 9.14,0.

Trzecią sekcją MKS była siatkówka, oficjalnie zarejestro-
wana w 1980, a pierwszy mecz żeńska drużyna w składzie:
Lidia Krok, Alicja Szpila, Jadwiga Szpila, Magdalena
Szpila, Maria Szumińska, Teresa Gryboś, Krystyna Mucha
i Anna Maciak, zgłoszona do klasy A, rozegrała 9 stycznia
1981, wygrywając w Gorlicach z LZS Szymbark 3:0. W se-
zonie 1981/82 drużyna, zajmując 2. miejsce (9 zwycięstw, 
3 porażki), awansowała do klasy międzyokręgowej. Skład
uzupełniły wówczas: Anna Krok, Danuta Durlak i Jolanta
Tarasek, a zespół zajął 3. miejsce, walcząc z krakowskimi
drużynami: Armaturą, Koroną, Wisłą III i Wandą, Beski-
dem Nowy Sącz, Dalinem II Myślenice oraz Skawinką. W
kolejnych sezonach do drużyny dołączały: Bogumiła Fyda,
Małgorzata Kazana, Ewa Gryzło, Lidia Płaza, Jadwiga
Olszanecka, Zofia Jasica, Renata Ojczyk, Wiesława Gryz-
ło, Ewa Chronowska, Ewa Kochmańska, Zofia Syrek, Ka-
tarzyna Warchoł i Maria Szczerba. Miejsca zespołu zajmo-
wane w kolejnych sezonach: 1982/83 – 4., 1983/84 – 2.,
1984/85 – 8., 1985/86 – 8. Do legendy przeszedł mecz, 
w którym Jadwiga Szpila zdobyła 25 kolejnych punktów
bezpośrednio z zagrywki, sama wygrywając całego seta.
W 1986 J. Wojtas przeszedł na emeryturę i przez cztery ko-
lejne sezony prowadził siatkarki pod zmienioną nazwą
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LZS B., natomiast pracę z siatkarkami MKS Podkarpacie
rozpoczynał → Adam Urbanek. W sezonie 1986/87 zajmu-
jąc 1. miejsce w klasie A, zespół zdobył awans do klasy okrę-
gowej, a potem międzywojewódzkiej. W 1997 na skutek
reorganizacji ligi drużyna z 4. miejsca awansowała na rok
do III ligi, by w 1999 r. ponownie awansować tam z 1. loka-
ty. Miejsca zespołu w kolejnych sezonach: 1999/2000 – 5.,
2000/01 – 6., 2001/02 – 8., 2002/03 – 9., 2003/04 – 3. (naj-
wyższą lokatę w historii klubu wywalczyły: Barbara Wa-
rzecha, Jolanta Wojtaczka, Magdalena Tarasek, Magdale-
na Warzycka, Beata Tokarz, Katarzyna Apriasz, → Małgo-
rzata Majcher-Szczepanek, Alicja Dynarowicz, Anna Król,
Monika Koperniak, Kinga Chronowska i Maria Dziedzic).
2004/05 – 10., 2005/06 – 7., 2006/07 – 5., 2007/08 – 5.
Rekordzistki w ilości występów w MKS (do sierpnia 2008):
M. Majcher-Szczepanek - 407, B. Warzecha - 360, M. Tara-
sek - 331, J. Wojtaczka – 331, D. Wiejaczka – 305, Iwona
Ćwikła – 268, Barbara Połeć – 248, Joanna Warzecha –
244, J. Olszanecka – 210, Aneta Urbanek – 181, M. Warzyc-
ka – 179, A. Krok – 178.
Historia siatkówki mężczyzn rozpoczęła się 25.02.1981 me-
czem MKS w A klasie z LZS Uście Gorlickie w sali PTR 
w Hańczowej. Skład tamtego zespołu to: Ryszard Maciak,
→ Mariusz Gąsior, Wiesław Gucwa, Zbigniew Dudek, Ja-
cek Oświecimski i Grzegorz Tarasek. W kolejnych sezonach
skład uzupełnili: Sławomir Gucwa, Andrzej Rafa, Stani-
sław Ligęza, Tomasz Zięba, Marek Chronowski, Stanisław
Mroczek, P. Popardowski, Wacław Libront, Wacław Guc-
wa, Kazimierz Ligęza, Jan Ligęza, → Janusz Kaleta, Józef
Sowa, Krzysztof Tarasek, Roman Filipowicz, Sławomir Ba-
sista, Sławomir Worytko, Mirosław Marzec, Jerzy Muraw-
ski. Miejsca zespołu wywalczone w kolejnych sezonach:
1981/82 – 4., 1982/83 – 3., 1983/84 – 1. w klasie okręgowej
(15 zwycięstw, 3 porażki) i awans do kl. międzyokręgowej,
1984/85 – 2. i awans do III ligi (18 zwycięstw i 4 porażki), 
z którego zespół nie skorzystał, ponieważ większość podsta-
wowych zawodników… wyjechała na studia. Skład zespołu
uzupełniają: Jacek Olszanecki, Adam Domin, Grzegorz
Krok, Andrzej Maciak, Kazimierz Bogusz, Ryszard Wojta-
rowicz, Andrzej Burnus, Andrzej Walicki, Krzysztof Guc-
wa, Janusz Lichoń, Mariusz Kwarciński, Andrzej Sobol.
W 1988 pracę z drużyną skończył J. Wojtas i na rok zastę-
pił go → Roman Pater (do dziś trener zespołów młodzieżo-
wych), a od 1990 P. Popardowski. Od 1988 zespół występo-
wał jako LKS B. Na kolejny awans do III ligi trzeba było

czekać do 1995, kiedy to ligę międzyokręgową wygrał zespół
w składzie: Grzegorz Sobol, Jacek Tarasek, G. Krok, Mie-
czysław Wiejaczka, Krzysztof Zięba, Marek Oświecimski,
Paweł Zych, P. Popardowski. Miejsca w kolejnych sezonach:
1995/96 – 8., 1996/97 – 7., 1997/98 – 7. na 12 drużyn, 
ale w wyniku reorganizacji rozgrywek LZS znalazł się w IV
lidze. W sezonie 1999/2000 zespół ponownie wywalczył
awans do III ligi w składzie: Paweł Ornatowski, Michał Na-
lepka, Sylwester Szczepanek, Andrzej Święs, Marek Ćwikła,
Wojciech Kipiel, Marek Skrobot, Waldemar Fałda, Artur
Fałda, Robert Święs, P. Zych, P. Popardowski. 2000/01 – 7., 
a juniorzy młodsi awansowali do finału MP młodzików, zdo-
bywając 8. miejsce w Polsce. 2001/02 – 6. w III lidze oraz 8.
miejsce w finale MP młodzików w Łodzi. Do zespołu dołą-
czają: Dariusz Miczołek, Rafał Nalepka, Jakub Sagan, Woj-
ciech Sagan, Jakub Durlak, Łukasz Przywara, Grzegorz
Nalepka. W III lidze zespół występował do 2006. Największe
osiągnięcia najmłodszych siatkarzy to mistrzostwo Polski 
w kategorii trójek (2001), mistrzostwo Polski w kat. czwórek
(2008) oraz wicemistrzostwo Polski w kat. dwójek (2006) 
i w kat. czwórek (2007). (Patrz też album zdjęć A-56).

Podobiński Marek (6.04.1954 Stróżna) – od trzech ka-
dencji sołtys B. i radny gminny. Wykształcenie zawodowe.
Pracował – od 1972 w PKP, 1978-85 SUR Jankowa, 1985-
99 Fabryka Maszyn Górniczych Glinik Gorlice. Rodzina:
żona, trzech synów i córka.

� Z bobowskiego archiwum
Świetna Komisjo Budowlana
N. Landau, właściciel i  prowadzący szkołę izraelicką (ży-
dowską) zamierza podobno budować tuż przy realności 
i na granicy realności podpisanego współwłaściciela domu
nr 154, dom jednopiętrowy. Ponieważ przez budowę tę w
wysokim stopniu wkracza w prawa podpisanego (…) mię-
dzy innymi dlatego, że buduje wbrew przepisom ustawy bu-
dowlanej obowiązującej oraz nie utrzymuje przepisanej
ustawą odległości od granicy i tem samem wkracza w pra-
wa podpisanego. Gdy nawet podpisanego o budowie nie za-
wiadomił, o zamierzonem rozpoczęciu prac podpisanemu
nie doniósł, a podobno zamierza starać się o pozwolenie 
na budowę, czy też to pozwolenie już uzyskał.
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Podpisany wnosi: Świetna Komisja raczy N. Landauowi kon-
sensu budowlanego nie zezwolić, ewentualnie rozpoczęte pra-
ce zatrzymać tak długo, dopóki tenże z podpisanym współ-
właścicielem realności nr 154 co do obowiązującej granicy
oraz odległości od granicy, prawa używania powietrza
i światła i innych praw sąsiedzkich oraz służebności grun-
towej się nie ugodzi i jak długo tych spraw nie ureguluje.
23 kwietnia 1925 Ludwik Gajewski

Podosek Jan (12.04.1944 Dąbrowa Tarnowska) – męski
fryzjer, od 1978 prowadzący w B. własny zakład. Absol-
went szkoły zawodowej w Krakowie. Nazywany popularnie
Mistrzem Janem albo Wielkim Klucznikiem Synagogi. 
Od 30 lat nigdy nie wziął dnia urlopu ani chorobowego.
Codziennie wstaje o godz. 4, zakład otwiera o 6 i pracuje
do 18, z przerwą o 12.30 na obiad, który zresztą zjada w za-
kładzie. Z zasady nie wykonuje ondulacji i farbowania wło-
sów, nie przyjmuje też kobiet i uczniów na praktykę. U nie-
go znajduje się klucz do synagogi, powierzony mu przez
bobowskich Żydów z USA – opiekuje się nią i udostępnia
zwiedzającym. Kolekcjonuje wizytówki ważnych gości od-
wiedzających zabytek. Żonaty, troje dzieci. Hobby - rodzi-
na i praca.

Podróż (►) – dookoła świata odbyła → Dominika Langer-
Gniłka z mężem Tomaszem, wyruszając z Londynu 
w maju 2007. Była to jednocześnie ich 10-miesięczna po-
dróż poślubna wiodąca przez cztery kontynenty, którą 
na bieżąco relacjonowali na łamach nowosądeckiego do-
datku „Dziennika Polskiego”. Odwiedzili 19 krajów, w
Ameryce Południowej: Peru, Ekwador, Boliwię, Brazylię,
Urugwaj, Paragwaj, Argentynę, Chile; Australii i Oceanii:
Nową Zelandię, Fiji, Australię; Azji: Indonezję, Singapur,
Malezję, Wietnam, Kambodżę, Laos, Tajlandię oraz w Eu-
ropie Wielką Brytanię.
Najwięcej czasu - pięć miesięcy - spędzili w Ameryce Połu-
dniowej, gdzie m.in. pomagali polskiemu misjonarzowi
na skraju peruwiańskiej Amazonii (Dominika uczyła
dzieci angielskiego, a Tomek został malarzem powierzch-
ni płaskich) i wspinali się na skuty lodem Wulkan Coto-
paxi w Ekwadorze. Brali udział w indiańskich obchodach
Bożego Ciała w górskich wioskach Ekwadoru, zobaczyli
najsłynniejsze na świecie ruiny inkaskiego miasta - Ma-
chu Picchu w Peru, 
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przelecieli nad pustynią Nazca, która pokryta jest ogrom-
nymi liniami i figurami geometrycznymi niewyjaśnionego
pochodzenia. Samochodami terenowymi dotarli na śro-
dek ogromnego solnego jeziora – Salar de Uyuni w bra-
zylijskim Pantanalu, podglądali bogaty świat ptaków 
i zwierząt, a na argentyńskim półwyspie Valdes wielory-
by. W Rio de Janeiro tańczyli w rytmie samby, w Buenos
Aires tanga.
Podsumowując wyprawę, napisali m.in.: „Decyzja o tym
wyjeździe była jedną z najlepszych podjętych w naszym do-
tychczasowym życiu. Nie zawsze było łatwo, ale każdy spę-
dzany w podróży dzień jest inny i jedyny w swoim rodzaju.
Każdy jest wyzwaniem, odkrywaniem czegoś nowego, poz-
nawaniem tego niesamowitego i pięknego świata. Cały
czas człowiek się czegoś uczy i doświadcza czegoś nowego,
poznaje niesamowitych ludzi. Najważniejsze, że to co naj-
piękniejsze na świecie, przeżywa się z najbliższą sobie oso-
bą, którą się kocha”. (Na zdjęciu Dominika i Tomek w Rio
de Janeiro).

Polek Andrzej ks. – → proboszcz (1908-09). Zastąpił na
tej funkcji odwołanego → ks. Mamaka, a jego krótki epizod
kierowania parafią zakończył się skandalem obyczajowym.
Porzucił bowiem parafię i wyjechał do Ameryki z Olgą Go-
kert, co na długo stało się w lokalnym środowisku powo-
dem licznych komentarzy i dyskusji.

Pół żartem, pół serio
Policja – ta z początku XX w. tak jest wspominana przez
Ludwika Gądka, w pamiętniku, którego fragmenty publiko-
wała → „Nasza Gmina”:
(…) Poza żandarmerią austriacką było dwóch policjantów
miejskich – Wojtek i Bartek, o nazwiska mniejsza. Lubili poł-
knąć i dobrze przekąsić, mieli jedną szablę na zmianę, ponie-
waż jeden z nich miał ostrą służbę, a szabla była jego insyg-
nium władzy. Do tej ostrej służby należały obowiązki ogłasza-
nia wszelkich wydanych rozkazów i nakazów. Po wszystkich
czterech rogach rynku policjant bębnił, aż się ludzie zlecieli 
i zaczynał: »Podaje się do publicznej wiadomości, że np. po
pierwsze wszystkie psy muszą być uwiązane, ponieważ poka-
zał się obcy pies, rzekomo wściekły, którego należy, kto go zo-
baczy, doprowadzić do Urzędu Miejskiego (…)«. Do niego na-
leżała również nocna służba, tzn. ten co nie miał służby, 
to spał w domu, a ten co w służbie, to spał przed którymś wy-
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szynkiem na trotuarze pijany. Bezpośrednią władzę nad nimi
miał burmistrz, a pośrednią ten, co im zafundował. W wol-
nych chwilach byli potrzebni panu burmistrzowi np. drzewa
narąbać, ziemniaków nakopać, przy żniwach jak były pomóc,
nawet i dziecko zabawić, jak pan burmistrz jakie miał. Naj-
cięższą pracą dla stróżów bezpieczeństwa był czwartek pod-
czas targu, bo jeszcze się nie zaczął, a oni już nie byli na czczo,
bo zawsze ich tam ktoś z rana poczęstował (…).

Pomnik (◄) – koronczarki, zaprojektowany i wykonany
przez Roberta Motykę z Siedlisk, z mielonego marmuru,
stanął na rynku w B. w październiku 2008 i stanowi część
fontanny.

Popardowski Paweł (16.01.1967 Grybów) – radny gminny
od 2002. Absolwent krakowskiej AWF (1990), od tego sa-
mego roku w Zespole Szkół nr 1 pracuje jako nauczyciel i
trener piłki siatkowej w → LKS B., a od 1993 również pre-
zes klubu. Od 2001 trener kadry młodzików województwa
małopolskiego. Jako zawodnik występował w LKS B. oraz
w AZS-AWF Kraków (jeden sezon w II lidze). Żona Anna,
logopeda, pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Grybowie, syn Jakub. Hobby – siatkówka, narciarstwo 
i uprawa ogrodu.

Popardowski Ryszard (1.08.1955 – 4.04.2005) – sołtys
wsi B. (1990-93), członek rady sołeckiej, działacz ZMW 
w Nowym Sączu, członek zarządu KS B., aktor 
→ Teatru Ludowego.

Potoczek Adam (►) (26.12.1956 Biecz) – alpinista i himala-
ista. Matura w 1975 w bobowskim LO, 1980 dyplom na Wy-
dziale Geologii AGH w Krakowie. Wspina się od 1976, 
od 1987 prezes Krakowskiego Klubu Wysokogórskiego.
Zajmuje się również paralotniarstwem. Instruktor alpiniz-
mu i wspinaczki skałkowej oraz górskiej. Autor w czasopis-
mach „Góry” i „Taternik”. Wspinał się w Alpach, w Atlasie
w Afryce, w Andach (Peru, Chile, Argentyna), Namibii, 
w Kirgizi – Tien Szan, Himalajach. Na stałe mieszka 
w Chrzanowie.
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Warto wiedzieć
Ważniejsze osiągnięcia alpinistyczne A. Potoczka:
- 1985 udział w pierwszym polskim wejściu na Nanga Par-
bat wraz z Jerzym Kukuczką, Andrzejem Heinrichem i Car-
losem Carsolio (8125 m, Himalaje, Pakistan),
- 1986 i 2000 udział w wyprawach z próbą zdobycia Cerro
Torre i Fitz Roy (Andy, Patagonia), 
- 1987 uczestnik pierwszego wejścia zimowego na Langtang
Lirung (7245 m, Himalaje, Nepal),
- 1989 udział w zimowej wyprawie na Jannu (7710 m, Hi-
malaje, Nepal),
- 1997 uczestnik pierwszego polskiego wejścia na Torres del
Paine: Central (2460 m) i Norte (2260 m - Andy, Patago-
nia), 
- 2003 uczestnik pierwszego polskiego przejścia wschodniej
ściany La Esfinge (5325 m – Andy, Peru),
- 2005 - wyprawa do Namibii - wspinaczki w masywie gór-
skim Spitzkoppe&Pontoks.

Potoczek Jan (23.12.1931 Brzana) – nauczyciel i zastępca dy-
rektora → SP w B. 1966-72 oraz przewodniczący Społecznego
Komitetu Budowy Szkoły. Wcześniej nauczyciel w Olszynach
(1951-54), w Wójtowej (1954-59), nauczyciel i kierownik SP 
w Jankowej (1959-66) oraz zastępca inspektora oświaty i wy-
chowania (1973-87). Były przewodniczący Gminnej Rady Na-
rodowej w B., przewodniczący Rady Nadzorczej → GS w B.,
członek Rady Nadzorczej → BS w B. Rodzina: żona Olga (eme-
rytowana nauczycielka geografii), synowie → Adam (geolog
i alpinista), Henryk (właściciel zakładu ślusarskiego), córka
Barbara (nauczycielka). Hobby – majsterkowanie, pisanie
wspomnień i wierszy.

Potoczek Stanisław (25.04.1923 B.) – lekarz medycyny i le-
karz dentysta, prof. dr hab. nauk medycznych. Podczas II woj-
ny światowej żołnierz NOW i AK. Przez ponad 30 lat kierow-
nik Katedry Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycz-
nej we Wrocławiu, gdzie w 1950 ukończył studia (rozpoczynał
na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu). Z wrocławską
AM zawodowo związany w latach 1949-93 (jeszcze będąc stu-
dentem, rozpoczął pracę dydaktyczną jako zastępca asysten-
ta), przechodząc wszystkie stanowiska i stopnie naukowe: dr
medycyny (1961), dr hab. (1963), prof. nadzwyczajny (1971),
prof. zwyczajny (1979), a w 1955 uzyskał również dyplom leka-

rza medycyny (1955-62 pracował także w III Klinice Chorób
Wewnętrznych). Autor i współautor ponad 200 prac nauko-
wych, promotor 21 doktorantów oraz patron trzech rozpraw
habilitacyjnych. Redaktor i tłumacz dziesięciu podręczników
języka niemieckiego, autor rozdziałów w pięciu polskich pod-
ręcznikach stomatologii. Odbył staże naukowe w Genewie i
Moskwie. Sprawował wiele ważnych w swojej dziedzinie funk-
cji, m.in.: prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Sto-
matologii (1967-69), kierownik Oddziału Stomatologicznego
(1969-74), dyrektor Instytutu Stomatologii (1970-81), prorek-
tor ds. nauczania AM (1973-78). Rodzinne tradycje stomatolo-
giczne kontynuują syn Jacek (dr nauk medycznych), synowa
Ewa i wnuczka Katarzyna. Żona Władysława (farmaceuta,
wieloletni kierownik wrocławskiej apteki), drugi syn Wiesław
– dr inż. kapitan Żeglugi Wielkiej. Wnuki: Katarzyna, Michał,
Wojciech, Maciej.
Podczas II wojny światowej St. Potoczek uczestniczył w dzia-
łalności konspiracyjnej jako żołnierz NOW i AK. Został aresz-
towany w 1944 przez gestapo i więziony w Gorlicach, Tarno-
wie i Krakowie, a następnie osadzony w obozach koncentra-
cyjnych Gross Rosen, Dora-Niederschswarfen i Nordhausen.
Odznaczony m.in. Krzyżami: Kawalerskim, Komandorskim,
Oświęcimskim, Armii Krajowej, Partyzanckim. 17.05.2008 
we Wrocławiu odbył się huczny jubileusz 85-lecia urodzin
prof. Potoczka, zorganizowany przez pracowników Katedry
oraz Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej oraz
Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Hobby – historia II
wojny światowej oraz praca w ogródku działkowym.

Pożary – wielokrotnie niszczyły miasteczko (m.in. w 1581 
i 1703), ale największy i najtragiczniejszy w skutkach miał
miejsce 10 października 1889. Zniszczeniu uległa niemal cała
B. Pożar wybuchł ok. godz. 22 w tylnej części domu nr 205
przy ul. Sądeckiej, a jego przyczyną była świeca paląca się w
żydowskim domu w czasie święta kuczek. Silny tego dnia
wiatr sprawił, że w ciągu godziny stanęło w płomieniach całe
miasto. Spłonęło m.in. wnętrze → kościoła parafialnego (zapa-
liły się ptasie gniazda na wieży), → szpital, → dwór, domy wo-
kół → rynku i stojący na nim duży drewniany budynek miesz-
czący ratusz, karczmę i sień zajezdną. Od wysokiej temperatu-
ry stopiły się kościelne → dzwony – Urban, Piotr i Paweł, z któ-
rych szczątków powstały później nowe. Pożar trwał całą noc, 
a podsycał go huraganowy wiatr - płonące papiery odnajdowa-
no później w odległych o 13 km Ciężkowicach. Do odbudowy
miasta przystąpiono wiosną następnego roku, część pogorzel-
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ców przeniosła się na ten czas na przedmieścia, inni musieli
przetrwać zimę w prowizorycznych budach. Trzy lata później
podjęto decyzję o utworzeniu → Ochotniczej Straży Pożarnej.
O pożarze pisze m.in. → Stanisław Wyspiański w liście do Jó-
zefa Mehoffera 15 października 1889: „Przeczytałem właśnie
przed chwilą w gazecie, że Bobowa się spaliła, spłonęło prze-
szło 300 domów – bardzo mi się przykro zrobiło, gdy się 
o tym dowiedziałem”. Szkice bobowskiego → rynku wykonane
przez Wyspiańskiego dwa miesiące wcześniej są jedynymi 
zachowanymi dokumentami drewnianej architektury miasta
przed pożarem.

Preisner Zbigniew (20.05.1955 Bielsko–Biała) – świato-
wej sławy kompozytor muzyki filmowej. Nominowany do
Oscara za muzykę do Podwójnego życia Weroniki. Dwu-
krotnie uhonorowany Cezarami, nagrodą Francuskiej Aka-
demii Filmowej, za ścieżkę dźwiękową do filmów Elisa
Jeana Beckera (1996) oraz Trzy kolory: Czerwony (1995),
nominowany również za Trzy kolory: Niebieski, Podwójne
życie Weroniki oraz Un Secret. Absolwent LO w B., studio-
wał filozofię i historię na UJ. Muzyczny samouk.
Karierę rozpoczynał w krakowskich zespołach studen-
ckich, by w 1978 związać się z Piwnicą Pod Baranami jako
pianista, kompozytor, współautor i wykonawca programów
kabaretowych. Pisał m.in. dla Anny Szałapak i Jacka Wój-
cickiego. W 1979 zadebiutował jako kompozytor muzyki fil-
mowej do dokumentów Andrzeja Papuzińskiego, a w 1982
do pierwszego filmu fabularnego – Prognoza pogody Anto-
niego Krauzego. W 1984 rozpoczął współpracę z Krzyszto-
fem Kieślowskim muzyką do filmu Bez końca. Właśnie
kompozycje do filmów Kieślowskiego przyniosły Preisne-
rowi największy rozgłos. Współpracował m.in. ze scena-
rzystą Krzysztofem Piesiewiczem, pisał muzykę do filmów
takich reżyserów jak Agnieszka Holland, Jon Irvin, Hector
Babenco, Louis Malle, Luis Mandoki, Edoardo Ponti, De-
bora Warner, Hans Petter Moland, Thomas Vinterberg. 
Trzykrotnie uhonorowany przez Los Angeles Critics Asso-
ciation tytułem najwybitniejszego kompozytora muzyki fil-
mowej roku za: Podwójne życie Weroniki, Europa, Europa 
i At Play In the Filds of the Lord, w polskich kinach Za-
bawa w Boga (1991), Skazę (1992) oraz Trzy kolory. Niebie-
ski, Olivier, Olivier i Tajemniczy ogród (1993). W 1997 na
Festiwalu w Berlinie otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia dla
najlepszego kompozytora muzyki filmowej za Wyspę przy
ulicy Ptasiej. Kilka razy nominowany do Złotego Globu,

który  otrzymał dwukrotnie, za Zabawę w Boga (1992) 
oraz Trzy kolory. Niebieski (1994). Laureat nagrody MSZ
za wybitne osiągnięcia w reprezentowaniu kultury polskiej
w świecie (1992).
Zbigniew Preisner komponuje nie tylko muzykę filmową.
W 1995 ukazał się koncertowy album Preisners Music, bę-
dący zapisem nowych aranżacji jego muzyki filmowej, a
nagrany w kaplicy kopalni soli w Wieliczce. W 1998 uka-
zało się Requiem dla mojego przyjaciela – dwa koncerty
muzyki klasycznej oparte na mszy żałobnej. Początkowo
muzyka ta miała stanowić narracją do kolejnego scenariu-
sza Piesiewicza, jednak po śmierci Kieślowskiego stało się
dziełem poświęconym pamięci zmarłego. Prapremiera Re-
quiem odbyła się w Teatrze Wielkim w Warszawie. 
W 1999 napisał 10 łatwych utworów na fortepian, które
ukazały się na płycie w wykonaniu Leszka Możdżera. 
W tym samym roku powstał album Moje kolędy na koniec
wieku oraz odbył się koncert muzyki Z. Preisnera w Ate-
nach. W 2007 ukazał się album Silence, Night and Dreams
– kompozycja 9 utworów instrumentalnych i instrumen-
talno–wokalnych. W pracę nad płytą zaangażowani byli
m.in. Lars Danielsson, Bernard Maseli, Józef Skrzek oraz
portugalska pieśniarka Teresa Salgueiro, wokalistka le-
gendarnego zespołu Madredeus. W sierpniu 2006 Preis-
ner dyrygował Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii
Bałtyckiej towarzyszącej koncertowi Davida Gilmoura pt.
A Great Day For Freedom, zorganizowanego dla uczczenia
rocznicy strajków gdańskich. Koncert odbył się w stoczni
w obecności 50 tysięcy ludzi.
Obecnie Z. Preisner pracuje we własnym studiu pod Kra-
kowem, posiada również dom w Jamnej. Nadal mocno
związany z B., gdzie często bywa i wspiera różne inicjatywy
(fundował m.in. stypendia w konkursie o → Miecz Zyg-
munta). W styczniu 2006, kiedy zawaliła się hala wysta-
wiennicza katowickich targów, Preisner zadzwonił ze
Szwajcarii do programu jednej z telewizji i zobowiązał się
pokrywać koszty kształcenia 9–letniego chłopca z pod-
opolskiej wsi, który stracił w Katowicach rodziców i brata.
O kompozytorze nakręcono również biograficzny film do-
kumentalny Preisner, czyli droga do sukcesu. Zagorzały
kibic piłkarski, szczególnie Wisły Kraków. Po meczu Pol-
ska–Austria podczas Euro 2008 zasłynął z wypowiedzi, 
w której sugerował, by na znak protestu przeciwko podyk-
towaniu przez sędziego Howarda Webba rzutu
karnego, Polacy wycofali się z mistrzostw.
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Muzyka filmowa Z. Preisnera:
Anonyma - Eine Frau in Berlin (2008), Un secret (2007), Senki (2007),
Harrys döttrar (2005), Kraina szczęścia (The Beautiful Country -
2004), SuperTex (2003), Dziwne ogrody (Effroyables jardins - 2003),
Wszystko dla miłości (It’s All About Love - 2003), Pośród obcych (Bet-
ween Strangers - 2002), Aberdeen (2000),Weiser (2000), Ostatni
wrzesień (The Last September - 1999), Wybór Ewy (Dreaming of Jo-
seph Lees - 1999), Liv (1998), Elfy z ogrodu czarów (FairyTale: A True
Story - 1997), Wyspa przy ulicy Ptasiej (The Island on Bird Street -
1997), Promienne serce (Corazón iluminado - 1996), Bruggen (1996),
Marsz Radeckiego (Radetzkymarsch - 1995), Krzysztof Kieślowski: I’m
So-So... (1995), Feast of July (1995), Élisa (1995), Kouarteto se 4 kiniseis
(1994), Mouvements du desir (1994), Kiedy mężczyzna kocha kobietę
(When a Man Loves a Woman - 1994), Trzy kolory. Czerwony (1994),
Fio do Horizonte (1993), Trzy kolory. Niebieski (1993), Trzy kolory. Bia-
ły (1993), Tajemniczy ogród (The Secret Garden - 1993), Skaza (Dama-
ge - 1992), Olivier, Olivier (1992), Zwolnieni z życia (1992), Zabawa w
Boga (At Play in the Fields of the Lord - 1991), Podwójne życie Weroniki
(La Double vie de Véronique - 1991), Europa, Europa (1990), W matni
(Eminent Domain - 1990), W środku Europy (1990), Przewodnik
(1989), Ostatni dzwonek (1989), Siedem dni w tygodniu (1988), Dekalog
I-X (1988), Zabić księdza (To Kill a Priest - 1988), Krótki film o miłości
(1988), Dziewczynka z Hotelu Excelsior (1988), Wielkie oczekiwanie
(1987), Dzień jak rok (1987), Krótki film o zabijaniu (1987), Kocham
kino (1987), Sami dla siebie (1987), Czy będzie wojna (1986), Ucieczka
(1986), Kołysanka (The Lullaby, A Lullabye - 1986), Przez dotyk (1985),
Lubię nietoperze (1985), Wezwanie (1984), Cud (1984), Bez końca
(1984), Kilka obrazów w czasie przeszłym (1983), Psychoterapia (1983),
Prognoza pogody (1982).
Podczas spotkania autorskiego w nowosądeckiej Małej Gale-
rii Zbigniew Preisner powiedział m.in.:
O Bobowej:
- Kiedy wylądowałem w Bobowej przymusowo w 1968 roku
nienawidziłem tego miejsca. Dziś bardzo je lubię, wracam
tam często, mam tam wielu znajomych. Niestety, ze smutkiem
stwierdzam, że różnica pomiędzy np. Krakowem, a takimi
miasteczkami jak Bobowa, coraz bardziej powiększa się. Dziś
dzieli je przepaść. Kiedy młody człowiek przyjeżdżał na studia
z Bobowej w zasadzie nie musiał mieć kompleksów. Dziś ma
pewnie uczucie, że ląduje na innej planecie. Czy zamieszkam
kiedyś na Jamnej? Może przeniosę się tam na emeryturę. To
doskonałe miejsce do czytania książek - las i cisza. No i co is-
totne, blisko do Bobowianki, gdzie najdroższe drugie danie
kosztuje sześć złotych. Zostawię sobie na ten cel ostatnie sto
tysięcy dolarów. Co to będzie za życie...

O życiowej mądrości:
– W takich momentach przywołuję fragment pewnego wy-
wiadu ze Zbigniewem Herbertem, który powiedział, że za-
wsze powinno się płynąć pod prąd, bo z prądem płyną tylko
śmieci. Płynąc pod prąd, nawet jeśli nie dopłyniemy do celu,
to przynajmniej wyrobimy sobie mięśnie.
O przyjaźni i współpracy z Krzysztofem Kieślowskim:
– Urodziliśmy się w dobrym czasie i miejscu. Do tego należy
doliczyć przypadek, ale jemu trzeba było pomóc, żeby dojść
tam, gdzie doszliśmy. Nasza znajomość to było wzajemne sza-
nowanie siebie – precyzja do bólu. Kiedy umawiałem się 
z kimś w Piwnicy Pod Baranami na godzinę 9, to mogłem
przyjść o 12 i nikt tego nie zauważył. My nie musieliśmy gonić
za światem, to świat gonił za nami. Pracowaliśmy bez komple-
ksów – nasze filmy rozumiał cały świat, choć Polska była kra-
jem obskurnym i pozornie niezrozumiałym dla innych. Dziś,
kiedy na jakikolwiek festiwal filmowy trafia polski film np. pt.
Kentucky Fried Chicken, to ja czytam o tym z pierwszych
stron gazet, bo to sukces, afera. Podwójne życie Weroniki do-
stało 15 nominacji do Cezarów i to traktowano jako normę.
(Cytaty – „Dziennik Polski”)

Pres Teresa (10.10.1958 Grybów) – radna gminna od 1998
(2002-2006 wiceprzewodnicząca Rady Gminy), nauczycielka
biologii i przyrody w → SP w B. Absolwentka biologii w WSP
w Krakowie (1981) oraz studiów podyplomowych z przyrody
w tarnowskiej WSZ (2000). Organizatorka wielu konkursów
na rzecz ekologii i ochrony środowiska, od lat przygotowuje 
z dobrym skutkiem uczniów do olimpiad i konkursów przed-
miotowych.

Proboszczowie – ks. Józef Kłosowski (1763), ks. Michał Ro-
mer (1763-72), ks. Wojciech Lisiecki (1772-78), ks. Stanisław
Michalski, (1778-82), ks. Wojciech Lechacki (1783-85), ks.
Wawrzyniec Murzyński (1786-89), ks. Wawrzyniec Kraszkie-
wicz (1789-97), ks. Kazimierz Korwin-Kalinowski (1797-1803),
ks. Józef Kosierkiewicz (1803-11), → ks. Wojciech Balura (1812-
26), → ks. Wincenty Jarzyński (1826-46), → ks. Leon Kozłowski
(1848-90), → ks. Antoni Mamak (1891-1908), → ks. Andrzej Po-
lek (1908-09), → ks. Stanisław Warchałowski (1909-47), → ks.
Jan Kurek (1947-73), ks. Stanisław Fiołek (1973-74), → ks. Sta-
nisław Chrzan (1974-2004), → ks. Marian Jedynak (od 2004).

Przybyło Albert i Marcin Janik – pierwsi znani z nazwiska
bobowscy → rajcy, wymieniani w dokumentach z 1511.
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� A to ciekawe
Przydomki – pseudonimy, przezwiska i zniekształcenia nie-
których miejscowych nazwisk: Aciu, Aćko, Babol, Błasiok,
Ciotunioki, Doktorek, Dugoszeski, Gryzołko, Gucewka, Jo-
pik, Jopko, Józuś spod brzeziny, Konyfoł, Kowolik, Koźbioł-
ka, Królka, Królonka, Kucka, Kucyk, Ligynza, Majchrzon-
ka, Młociaty, Mondzino, Mućka, Nixon, Nowocyk, Nuśko,
Pajdok, Peciu, Pindyconka, Pótorok, Sendyconka, Sejonka,
Śpila, Śpilino, Ślipionka, Turosek, Warzesyno, Ziymbino,
Ziymbos, Zysonka, Źmiocka. Z kolei żydowskie nazwiska po-
wtarzały się tak często, że na co dzień powszechnie wobec
nich używano przezwisk, takich jak: Kołtun, Ciapa, Kozok,
Kawka, Pizduł, Świący, Ziemniak, Kogut, Bujok, Maślorz,
Szklorz, Lejzer, Mojsihaim, Spadlijoj itp. (Ryszard Kobaka -
Słownik wyrazów i zwrotów językowych w Bobowej używa-
nych oraz Stefan Gryzło – Historia Żydów w Bobowej).

Przysiółki – czy dzisiaj raczej powiedzielibyśmy dzielnice
B. to: Berdechów, Grochowa, Koczanka, → Piekło, Półanki,
Przedmieście, → Raj, Stacja, Wymysłów, Zadziale, Zagórze.

R
Rabacja – chłopska, jaka w lutym 1846 przetoczyła się przez
Galicję, zbierała obfite żniwo również wśród bobowskiej
szlachty, co odnotował w swoim pamiętniku Nikodem Gójski,
mandatariusz i sędzia pokoju z Bruśnika:
„Udało się ujść z życiem Aleksandrowi Wojnarowiczowi, który
mieszkał w Bobowej na Wymysłowie. Ukrył się on w sianie 
w domu krawca Gondka, zaś jego żonę uratował jeden z chło-
pów, krzycząc do tłumu, że to jest zacna kobieta. Tłumy chłop-
stwa udały się na plebanię w Bobowej, gdzie zamordowano
przebywającego tam mandatariusza z Kąśnej – Sadowskiego.
Męcząc nieszczęśnika wycięli mu podgardle. W dominikalnej
kancelarii zastała zgraja mandatariusza gminnego Jana Mat-
nera, którego pochwyciła i w bestialski sposób zamordowała,
a później po jego ciele końmi przejechała tak, że szczątki mę-
czennika wgnietli w lutowe błoto”.

O tych wydarzeniach pisał również ks. Karol Antoniewicz 
w „Przeglądzie Poznańskim” z 1849, w artykule pt. Rok 1846
w Bobowej: „Bobowa – miasteczko najnędzniejsze między naj-
nędzniejszymi miasteczkami… W 1846 była Bobowa widownią
krwawych zdarzeń. Rozhukane chłopstwo we krwi i łupie-
stwie już zaprawione trzy razy pod dowództwem sławnego
zbójcy K. podstępowało pod miasto (…)”.

Rabin – (→ cadyk)

� Z bobowskiego archiwum
Do Zwierzchności gminnej w Bobowy
Na skutek zażalenia wniesionego przez Scheindlę Brandste-
ter przeciw naczelnikowi gminy, który zezwolił, iż mimo pro-
testów ze strony żalącej się, na budowę dołu kloacznego i wy-
chodka Taubie Baldinger bez uprzedniego przeprowadzenia
dochodzeń komisyjnych (…). Tymczasowy Zarząd Powiatowy
po zbadaniu faktycznego stanu rzeczy przez swojego delegata
na miejscu stwierdził, że postępowania Naczelnika gminy nie
było w tym wypadku zgodne z postanowieniami ustawy bu-
dowlanej (…). Wobec tego Tymczasowy Zarząd Powiatowy
poleca Zwierzchności gminnej wydać zarządzenie celem usu-
nięcia wbrew ustawie wzniesionej budowli Taubie Baldinger
(wychodek i jama kloaczna) i pouczyć ją o przepisach budow-
lanych (…).
Kierownik Tymczasowego Zarządu Powiatowego

Rachwał Maria Agnieszka, z domu Obrzut (1.01.1950 B.) –
dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polonis-
tycznego, nauczyciel akademicki w Katedrze Logopedii Lin-
gwistyki Edukacyjnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersyte-
tu Pedagogicznego w Krakowie, absolwentka tej uczelni
(1972). W tym samym roku została zatrudniona na stanowisku
asystenta stażysty, potem asystenta, starszego asystenta i ad-
iunkta w Katedrze Języka Polskiego. Od 1992 w Katedrze Lo-
gopedii, w 1993-2005 jako kierownik Fakultatywnych Stu-
diów Logopedycznych. Nagrodzona przez ministra nauki,
szkolnictwa wyższego i techniki za pracę doktorską Charakte-
rystyka leksykalna języka naukowego humanistyki metodą re-
prezentacji statystycznej (1982) i w tym samym roku upom-
niana za obecność na wiecu protestacyjnym „Solidarności”
przed uczelnią. Członek Polskiego Towarzystwa Językoznaw-
czego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Komisji
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Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk – oddział 
w Krakowie, członek NZZS „Solidarność”.
Rodzina: rodzice - Stefania z d. Job (bobowianka od czterech
pokoleń) i Franciszek Obrzutowie; rodzeństwo - brat Stani-
sław, siostry - Anna, Kinga i Zofia; mąż Stanisław; dzieci - To-
masz i Katarzyna, wnuki - Anna i Franciszek. Hobby - literatu-
ra II połowy XIX w., poezja i sztuka bożonarodzeniowa, tury-
styka pielgrzymkowa.
Specjalnie na potrzeby tej książki napisała swoje 
wspomnienie:
„Bobowa. »Tutaj wszystko się zaczęło« – powtarzam słowa
Ojca Świętego Jana Pawła II. Tu ukształtował się mój charak-
ter, moja osobowość, moje nauczycielskie powołanie, zaintere-
sowanie polonistyką, moje serdeczne koleżeńskie i sąsiedzkie
więzi. Kształtowały je trzy instytucje i ludzie z nimi związani:
dom rodzinny, kościół i szkoła. 
Od najmłodszych lat pociągały mnie postawy moich wycho-
wawczyń: siostry Maury – Marty Dobrasz (przedszkole „Cari-
tas”) i p. Krystyny Kipiel (wychowawczyni w szkole podstawo-
wej), które cechowała wielka miłość i czuła troska o małe dzie-
ci, zwłaszcza chore i pokrzywdzone przez los. Dopełniała je
także postawa mojej mamy, zawsze chętnej do bezinteresow-
nej pomocy tym, którzy jej potrzebowali. Stąd w dorosłym ży-
ciu wybrałam nowo powstającą Katedrę Logopedii jako miejs-
ce pracy i ukierunkowałam swoje zainteresowania naukowe w
stronę językoznawstwa stosowanego, tj. problematyki kształ-
towania się i rozwoju mowy dziecka. Stąd także moje członko-
stwo w Polskim Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka 
z siedzibą w Krakowie. 
Wybór polonistyki jako kierunku studiów zawdzięczam moje-
mu tacie, miłośnikowi książek oraz moim nauczycielom polo-
nistom – p. mgr Stanisławie Janus (szkoła podstawowa) i p.
mgrowi Edwardowi Kabajowi (LO), którzy systematycznie
pogłębiali moje zainteresowanie językiem i literaturą polską. 
Wiele zasług dla mojego rozwoju położyli także inni nauczy-
ciele, np. p. Kazimiera Job, p. dyr. LO Bronisław Płaza, p. mgr
Zenon Krztoń (wychowawca w LO), którzy oprócz przekazy-
wanej wiedzy nauczyli mnie umiejętności społecznego działa-
nia dla dobra wspólnego (spółdzielnia uczniowska, samorząd
szkolny itp.). 
Mój świat wartości oparty na Bogu zbudowałam z pomo-
cą księży pracujących w naszej bobowskiej parafii, prze-
de wszystkim ks. Jana Kurka, kapłana wielkiego ducha,
który kierował moim rozwojem duchowym od przed-
szkola do dorosłości, oraz moich katechetów, m.in. ks.

Józefa Romana, ks. Juliana Rzeźnika, ks. Włodzimierza
Maziarki oraz ks. Józefa Cisaka. Nie sposób wymienić
wszystkich drogich mi osób z Bobowej, koleżanek, kole-
gów szkolnych, znajomych, sąsiadów, którzy, zadając mi
pytanie »Co u ciebie słychać?«, z zainteresowaniem wy-
słuchują odpowiedzi.
Są też w Bobowej wyjątkowe miejsca wywołujące miłe
wspomnienia. Przede wszystkim dom rodzinny, położony nad
rzeczką Pławienką, jak magnes przyciągającą małe dzieci każ-
dego pokolenia,  które - nie bacząc na przestrogi dorosłych -
przez nieostrożność wpadają w jej płytki nurt i wychodzą z tej
rytualnej kąpieli, ociekając mułem. Ten »niewinny« w czasie
suszy potok zamienia się w niszczącą wszystko wokół siłę w
czasie obfitszych opadów. Z jego nazwą wiążą się przydomki:
»Marysia z Pławieni«, »Jobka z Pławieni« – mówiono o mnie 
i o mojej babci.
Przystanek kolejowy »Bobowa Miasto«. Od dawna nasze okno
na świat. Miejsce cotygodniowych łzawych pożegnań młodsze-
go rodzeństwa przy moim wyjeździe na studia. Kościół para-
fialny pw. Wszystkich Świętych, miejsce kultu Bożego z łas-
kami słynącym obrazem Matki Bożej Bolesnej. I kościółek
pw. św. Zofii, nasza perełka  architektury, ale i ważne miejs-
ce w życiu religijnym mieszkańców Bobowej. Ukształtowała
się w moim pokoleniu tradycja, iż bobowianie, rozproszeni
po świecie przyjeżdżają tu na odpusty Matki Bożej Bolesnej
(15 września) i św. Zofii (15 maja). Corocznie udają się też 
z bobowską pielgrzymką do Bruśnika (15 sierpnia). Są
wreszcie stare i nowe budynki szkolne: szkoły podstawowej i
liceum. Jest rynek…”.

Radio – pierwsze w B. nabył → ks. Stanisław Warchałowski.
Pojawienie się tego urządzenia w 1927 wzbudziło w mieście
ogromną sensację.

Raj – obecnie nazwa → przysiółka na lewym brzegu → Białej.
Wzięła się od karczmy prowadzonej przez katolików przy
skręcie na Berdechów. Druga karczma, → Piekło, znajdowała
się w rękach arian w Brzanie Dolnej. Nazwy te były symbolem
podziału tutejszego społeczeństwa w okresie → reformacji.

Rajcy (władze samorządowe) - rada miejska, sąd ławniczy 
i → burmistrz - istniały w B. w XVI w. Ten ostatni pojawia się
stosunkowo późno, bo po raz pierwszy oficjalnie w 1596, kiedy
to funkcję burmistrza sprawował → Jan Mucha.
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Rak Kazimierz (22.01.1928 Wilczyska) – listonosz 1948-81,
wykształcenie podstawowe (1942). Rodzina: żona Eugenia 
(w 2003 obchodzili złote gody) – synowie – Janusz i Ryszard,
córki – Halina i Bogumiła. Hobby: stolarz - samouk. Po przej-
ściu na emeryturę zajął się toczeniem drewnianych ozdób -
lamp, krzyży, klocków do wyrobu koronek.

Rak Tadeusz – (7.10.1951 Wilczyska) nauczyciel geografii, 
dyrektor → LO w B. od 1995. Absolwent wydziału geografii
WSP w Krakowie. 1986-95 kierownik internatu przy LO.

Reformacja – ruch religijny i społeczny w XVI w. mający 
na celu odnowę chrześcijaństwa. Powstał jako reakcja na ne-
gatywne zjawiska w ówczesnym Kościele Katolickim. Nowe
prądy religijne dotarły do B. głównie za sprawą jej ówczesne-
go właściciela → M. Jordana. Echa powstałych wówczas w
mieście podziałów religijnych zachowały się do dziś w lokal-
nym nazewnictwie. Na lewym brzegu → Białej przysiółki →
Piekło i → Raj funkcjonują pod nazwami nieistniejących
już karczm, w czasach reformacji prowadzonych odpo-
wiednio przez innowierców i katolików.

Rojek Urszula (►) – śpiewaczka operowa (liryczny sopran
koloraturowy), prowadzi solową działalność koncertową 
w Wiedniu, głównie w zakresie operetki. Absolwentka wy-
działu wokalno-aktorskiego katowickiej Akademii Mu-
zycznej oraz śpiewu operowego Uniwersytetu Muzycznego 
w Wiedniu (Universität für Musik und Darstellende Kunst
in Wien) w klasie prof. F. Lukasovsky`ego i prof. J. Kalma-
ra. Laureatka statuetki Złotej Sowy (tzw. Polonijny Oskar
2006, przyznany przy współpracy ambasady polskiej 
w Wiedniu, stacji Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu oraz
Klubu Inteligencji Polskiej w Wiedniu) oraz głównej na-
grody Mosty Starosty, Gorlice 2005. Finalistka międzyna-
rodowych konkursów wokalnych, m.in. nagrodzona za naj-
lepszy głos operetkowy na Międzynarodowym Konkursie
Młodych Śpiewaków Operowych w Wiedniu pod przewod-
nictwem Anneliese Rothenberger, Ljuby Wellitsch i Pete-
ra Jansky`ego. Jeszcze przed podjęciem studiów muzycz-
nych, wyróżniona w Konkursie Śpiewaków im. Jana Kie-
pury w Krynicy-Zdroju. Brała udział  w Mistrzowskich
Kursach Wokalnych w Wiedniu, Wrocławiu, Weimarze,
Innsbrucku (Sena Jurinac, Ileana Cotrubas, Andre Orlo-
witz,  Victoria de los Angeles, Jessica Cash). Jej repertuar
obejmuje operę, operetkę, musical, muzykę sakralną 
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od baroku do współczesności. Ulubieni kompozytorzy U.
Rojek to: Johann Strauss, W.A. Mozart, G. Verdi, R. Stolz.
Zawodowo związana była z Operą i Operetką w Krakowie,
Teatrem Muzycznym (operetka) w Gliwicach, Teatrem Ope-
rowym w Linzu i Operą Narodową w Pradze. Współpraco-
wała  m.in. z filharmoniami: Śląską w Katowicach, Często-
chowie, Krakowie, z Orkiestrą Filharmonii Tokijskiej (Tokyo
Opera City). Koncertowała w Polsce, Austrii, Japonii, USA,
Anglii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Czechach,
Belgii i Luksemburgu. Występowała w licznych progra-
mach telewizyjnych i radiowych oraz w filmie.
Wydała płytę I love Johann Strauss. Hobby - m. in. medy-
cyna niekonwencjonalna, parapsychologia, muzykoterapia.

Romański Kazimierz – absolwent → LO w B. (1976), były
ambasador RP w Kuwejcie i przedstawiciel NATO w tym
kraju. Studiował m.in. w Moskiewskim Państwowym In-
stytucie Stosunków Międzynarodowych. Attache w Etiopii
(1989-94) i na Łotwie (1995-96). Dyrektor Biura Kadr 
Szkolenia w MSZ.

Ruch ludowy (▲) – bobowianie znaleźli się w czołówce ro-
dzącego się chłopskiego ruchu politycznego. W 1848, 
w pierwszych wyborach po uzyskaniu przez nich praw poli-
tycznych, z bobowskiego okręgu do parlamentu wiedeńskie-

go wybrany został rolnik → Józef Ścibała (wg innych źródeł
Serbała). Sukces ten osiągnięto dzięki współpracy mieszczan
z B. i okolicznych chłopów, a wbrew agitacji szlachty. Później-
sze lata autonomii galicyjskiej dobrze służyły samoorganizo-
waniu się chłopstwa. Pamiętano o ważnych wydarzeniach his-
torycznych, organizując uroczystości patriotyczne. Z dużym
rozmachem uczczono tu m.in. 100. rocznicę powstania ko-
ściuszkowskiego, a w kolejnych latach dzień bitwy pod Racła-
wicami (4 kwietnia) obchodzono jako święto ludowe. W 1910
uroczyście świętowano w B. 500. rocznicę bitwy pod → Grun-
waldem, organizując plenerowe widowisko i przemarsz ryce-
rzy w strojach historycznych. Wychowanie patriotyczne za-
owocowało rozwojem ruchu strzeleckiego (patrz → strzelecka
drużyna), a na I wojnę światową wyruszyło z B. 22 ochotni-
ków. Po 1918 Polskie Stronnictwo Ludowe (a od 1931 Stron-
nictwo Ludowe) było w B. i gminie dobrze zorganizowaną
siłą polityczną, we wszystkich wsiach działały koła tej partii, 
a bobowski rynek był miejscem uroczystych obchodów świę-
ta ludowego. W 1937 wielki strajk chłopski objął całą gminę. 
W okresie niemieckiej okupacji SL „Roch” stanowił podsta-
wową siłę Polskiego Państwa Podziemnego, zarówno 
w strukturach cywilnych, jak i wojskowych. Po wojnie, 
ludowcy przystąpili do organizowania życia politycznego 
i gospodarczego w B. 
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W maju 1945 zdominowali niemal całą Gminną Radę Na-
rodową, którą tworzyli: Stanisław Gajczewski (przewodni-
czący), Jan Synowiec (zastępca przewodniczącego), Lud-
wik Wiatr, Edward Laskowski, Mikołaj Witek, Stanisław
Abram, Jan Bogusz, Jan Krzysztoń, Jan Gut – wszyscy
Stronnictwo Ludowe; Ludwik Wieczorek, Stanisław
Szczerba, Stanisław Potoczek, Szymon Turski – PPS; Bro-
nisław Gąsior – ZSCh; → Paweł Wałek – Spółdzielnia Rol-
niczo-Handlowa; Tomasz Wysowski – ZL. Ludowcy two-
rzyli też pierwszy Zarząd Gminy z 1945 w składzie: → Ma-
rian Szczepanek – wójt, Jan Przylasko – podwójci, Leon
Zaucha, Gustaw Wiatr, Karol Tłuczek – członkowie zarzą-
du. W 1947 komunistyczne władze pozbawiły jednak ludo-
wców wpływów w gminie, odsuwając ich od zarządzania 
i kończąc krótki okres powojennej samorządności. 
(Na zdjęciu poświęcenie sztandaru Związku Ludowego 
3 maja 1934)

Rynek – centralny punkt B., w którym toczyło się życie
handlowe i towarzyskie. Na najstarszych zachowanych fo-
tografiach przypomina on wielkie klepisko, w czasie niepo-
gody rozjeżdżane w błotniste koleiny przez furmanki. Bar-
dzo długo cała B. ograniczała się do rynku z przyległościa-
mi, a np. kościół św. Zofii zlokalizowany był „poza mias-
tem”, co dziś trudno sobie wyobrazić. Był też drewniany
ratusz. Przez wieki rynek wiele razy zmieniał swój wygląd,
definitywnie w wyniku wielkiego → pożaru w 1889, kiedy
to spłonęła cała drewniana zabudowa, utrwalona niedługo
wcześniej w szkicach → Stanisława Wyspiańskiego. Obec-
ny wygląd rynku to efekt wielkiej przebudowy w 2007.
Jeden z ciekawszych opisów tego miejsca autorstwa 
prof. Władysława Łuszczkiewicza pochodzi z końca 
XIX w.: „Rynek na wzniesieniu znajdujący się przedstawia
się niezwykle malowniczo dla podcieni domów dookoła
biegnących, sczerniałych od czasu, a odbijających od bielo-
nych ścian. Domki są albo czysto drewniane, albo drewnia-
ne pobielane lub murowane nawet, ściśle przy sobie w każ-
dej pierzei stojące. Od frontu każden z nich ma drzwi
wchodowe z podcienia sklep, okno, a część gruntu przed
domem jest podniesioną jako szeroki podest i murkiem za-
opatrzoną. U przodu podcienia są dwa skrajne słupy,
rżnięte ozdobnie, czasem bywa trzeci pośrodku. Te słupy
dźwigają poziomą belkę połączoną zastrzałami wyciętymi
jakby w arkady. 
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Na tej belce przód podłogi piętra otwartego podcienia, czy-
li miejsce kuczkowe żydowskie. Wyżej nad tym otworem
często arkadami znów zamkniętym biegnie druga belka,
podstawa frontowa drewnianego jako przyczółka siodłane-
go dachu całego domu. Cała zatem pierzeja, czyli rząd do-
mów rynku ma dołem wspólne nieprzerwane podcienie 
z chodnikiem wzniesionym, a domy rozdzielają się dopiero
w górze swymi osobnymi szczytami. Na nieszczęście wszyst-
kie te domy tak charakterystyczne są w upadku. Rynek cały
leży na pochyłości i źle brukowany, na środku długi dom
bezstylowy z osobna stojący, był dawnym ratuszem”.

Rysiewicz Adam (1918 Wilczyska – 24.06.1944 Ryczów) –
najwybitniejszy działacz konspiracyjny (ps. „Teodor”) czasów
II wojny światowej, związany z B. Przywódca Polskiej Partii
Socjalistycznej – Wolność Równość Niepodległość w Krako-
wie. Naukę pobierał w B., Nowym Sączu i Uniwersytecie Ja-
giellońskim. W czasach studenckich związał się z ruchem so-
cjalistycznym. Uczestnik głośnej akcji odbicia z sądeckiego
szpitala zatrzymanego przez gestapo kuriera rządu londyń-
skiego – Jana Karskiego. Z ramienia PPS WRN współtworzył
w Krakowie Radę Pomocy Żydom „Żegota”. Inicjator utwo-
rzenia w 1943 w Krakowie Komitetu Pomocy Więźniom Obo-
zów Koncentracyjnych, który organizował ucieczki z obozu 
w Oświęcimiu, przekazując aliantom dokumenty dotyczące
tego miejsca zagłady. Podczas jednej z prób wyprowadzenia
z Auschwitz Józefa Cyrankiewicza, „Teodor” został zastrzelo-
ny na stacji kolejowej w Ryczowie. W działalność konspiracyj-
ną zaangażowane było również jego rodzeństwo: siostra Jad-
wiga (ps. „Zośka”) i brat Kazimierz (ps. „Kajetan”).

Ryzner Włodzimierz (25.06.1968 Gorlice) – leśnik, ab-
solwent LO w B. (1987) i AR w Krakowie (1992). Od ukoń-
czenia studiów pracuje w strukturach Lasów Państwo-
wych RDLP w Krakowie, obecnie jako główny księgowy
Nadleśnictwa Piwniczna. Rodzina: żona Danuta, nauczy-
cielka w SP w Łomnicy-Zdroju, synowie – Hubert i Szy-
mon. Hobby – pływanie, muzyka, książka.

Rzeczycka-Dzikiewiczowa Helena (ur. 1878 Iwanówka)
– pełniła obowiązki „prowizorycznej kierowniczki” Krajo-
wej Szkoły Koronkarskiej w B. (→ ZSZ) od 1906. Ukończyła
Państwową Szkołę Koronkarską we Lwowie i Centralny
Kurs Koronkarstwa w Wiedniu (1900). Żona burmistrza
Józefa Dzikiewicza. 
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Zachowały się nawet dokumenty podające jej pobory 
na stanowisku kierowniczki szkoły - 120 koron miesięcznie.
Od 1917 była nauczycielką Krajowej Szkoły Koronkarskiej
w Zakopanem. Jedna z najważniejszych postaci i nauczycie-
lek rzemiosła w KSK. Po likwidacji szkoły i przejściu 
na emeryturę prowadziła kursy koronkarskie.

Rzemiosło – istniało tu już w średniowieczu, a jednym 
z pierwszych cechów, jaki otrzymał przywileje, byli rzeźnicy
(1523). Jednak szczególny rozkwit rzemiosła w mieście przy-
pada na XVI w., kiedy to właściciel B., → Achacy Jordan na-
dał, rzemieślnikom na ich prośbę przywileje cechowe (po-
twierdził je w 1645 Jan Laskowski). Na ich podstawie lokalne
rzemiosło zostało zorganizowane w cztery cechy: szewski,
tkacki, krawiecki, rzeźniczy i ogólny, skupiający stolarzy,
bednarzy, garncarzy, kowali, piekarzy, mydlarzy. W myśl
miejscowego prawa członkowie cechów mieli monopol 
na wykonywanie swojego zawodu w B. Np. obcym tkaczom 
nie tylko nie wolno było sprzedawać tu swoich wyrobów, 
ale nawet kupować na miejscowym targu przędzy. Co więcej, 
do bobowskiego cechu mógł zostać przyjęty wyłącznie ten,
kto uznał prawo miejskie. Każdy przyjmowany do cechu –
miejscowym zwyczajem – musiał postawić beczkę piwa 
i urządzić ucztę dla cechowej braci.  Przywileje te zostały
anulowane w 1778 przez cesarzową Marię Teresę.

� Czy wiesz, że…
Ok. 1890 było w B. 25 szewców, 7 krawców, 11 stolarzy, 6 ko-
wali i ślusarzy, 4 garncarzy, 2 grabarzy, 2 młockarzy, 1 mu-
rarz, rymarz i malarz, 5 rzeźników i masarzy, 5 kolejarzy, 
2 nauczycieli, 2 policjantów, muzykant, organista i kościelny.

S
Sagan Andrzej - (29.01.1959 Kraków) dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w B., prezes Klu-
bu Sportowego Bobowa, radny gminny, prezes Zarządu
Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w B. Górnik
w KWK Komuna Paryska w Jaworznie (1981-84), nauczy-

ciel w SP w Stróżnej (1984-2000), naczelnik Wydziału
Oświaty i Sportu w UG B. (2000-03). Żona → Marta. Hob-
by – sport, turystyka rowerowa i górska, informatyka.

Sagan Marta – (20.08.1956) od ponad 20 lat nauczycielka
geografii i przyrody w ZS nr 1. Wcześniej, przez 8 lat „nauczy-
cielka od wszystkiego” w SP w Stróżnej, gdzie dojeżdżała na
składaku w butach na wysokim obcasie. Absolwentka geogra-
fii w krakowskiej WSP (1979). Była sekretarz i prezes Zarządu
Okręgu ZNP. Jako swoją największą nagrodę w pracy zawo-
dowej wymienia zakwalifikowanie się prowadzonych przez nią
uczniów do wojewódzkiego etapu konkursu geograficznego.
Hobby – praca na działce i haft krzyżykowy. Posiada pokaźną
kolekcję własnych obrazów „nićmi malowanych”, eksponowa-
ną w prywatnej galerii w przedpokoju. Rodzina: mąż → An-
drzej, córka Agnieszka oraz bliźniacy – Kuba i Wojtek.

� Z bobowskiego archiwum
Do Starostwa w Grybowie: w załatwieniu pisma 
z 12.III.1928 podaję niżej przebieg uroczystego obchodu Imie-
nin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Niedziela, dnia 18 wie-
czorem: Capszczyk Związku Strzeleckiego Oddział Bobowa 
o godzinie 7-8 i ½ wieczorem. Iluminacja miasta. W pocho-
dzie wzięła udział Ochotnicza Straż Pożarna. Poniedziałek,
dnia 19 rano: godzina 8 nabożeństwo w kościele parafialnym
przy udziale dziatwy szkolnej, muzyki strzeleckiej, Straży
Pożarnej, przedstawicieli władz i urzędów. Po nabożeństwie
pochód przez miasto na rynek, gdzie odegrała muzyka strze-
lecka Pierwszą Brygadę i Hymn Narodowy, poczem udano
się pochodem na uroczysty poranek dla dziatwy szkolnej. Po-
ranek zagaił kierownik szkoły tutejszej p. Korzeń kreśląc b.
licznie zebranej dziatwie i ludności tak miejscowej jak 
i z wiosek okolicznych, życiorys i zasługi Marszałka. Następ-
nie wygłosiły dzieci szkolne cały szereg okolicznościowych, 
z życia Marszałka i jego lat młodzieńczych wziętych dekla-
macji, odśpiewały kilka patriotycznych pieśni. Poranek za-
kończył się odśpiewaniem przez dzieci Pierwszej Brygady.
Produkcje dzieci wygłaszane z przejęciem i zapałem wywarły 
na zebranych wielkie wrażenie. W szkole wygłosił krótkie
przemówienie imieniem robotników p. Potoczek wzywając
wszystkich do zgody i jedności. Przez czas trwania uroczysto-
ści odbywała się w miasteczku i szkole zbiórka na pomoc dla
biednej dziatwy szkolnej.
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Scharf Asher J. (►) (1923 Bielsko-Biała) - fundator kapitalne-
go remontu bobowskiej → synagogi, której uroczyste otwarcie
nastąpiło 1 lipca 2003. Jeden z ostatnich żyjących uczniów bo-
bowskiej → jesziwy. Od tamtego czasu blisko związany z rodzi-
ną Halberstamów. Od 60 lat mieszka w Nowym Jorku 
na → Brooklynie. Po raz pierwszy po wojnie odwiedził B. 
w 1961, potem był tu jeszcze 20 razy. W czasie II wojny świato-
wej wraz z rodziną przeszedł bardzo burzliwe koleje losu. 
W 1941 z matką i bratem został wywieziony na Syberię do pra-
cy w kopalni węgla w Czelabińsku, potem znaleźli się m.in. 
w Taszkiencie i Samarkandzie. W ZSRR był m.in. stolarzem,
mechanikiem i murarzem. W 1945 w Leninabadzie wziął ślub 
z poznaną tam żydówką z Rozwadowa. Dwa lata później przez
Paryż, gdzie urodził się ich pierwszy syn, wyjechali do USA.
W Nowym Jorku wysiadł ze statku, mając przy sobie 101 dola-
rów i nie znając ani jednego słowa po angielsku. Początkowo
utrzymywał rodzinę (dwóch synów i dwie córki) z szycia futer 
i torebek, potem był m.in. taksówkarzem. Za pożyczone pienią-
dze kupił kurzą fermę, a w 1955 jego hodowla była największą 
w okolicy. Pracował też wspólnie z ojcem w branży hotelarskiej 
i budowlanej. Trzydzieści lat temu wraz z ojcem i czterema
braćmi współfinansowali kwotą 800 tys. dolarów budowę kosz-
tującej 5 mln bobowskiej synagogi na Brooklynie, której budy-
nek został nazwany Scharf. W 2006 powstał film dokumentalny
nakręcony przez amerykańskich dziennikarzy podczas podróży
odbytej z Asherem J. Scharfem śladami jego wojennej tułaczki
po Syberii i Azji Mniejszej. Doczekał się 20 wnuków i 66 praw-
nuków. Mówi biegle sześcioma językami: polskim, rosyjskim,
angielskim, niemieckim, hebrajskim oraz jidysz.

Semla Andrzej (17.07.1959 Grybów) – radny gminny, 
od 1999 właściciel sklepu spożywczo-przemysłowego.
Wcześniej od 1977 pracował w budownictwie. Wykształce-
nie - zawodowe. Żonaty, trzy córki. Hobby – prowadzenie
małego gospodarstwa rolnego.

Siatkówka (► str. 116-117) – najważniejsza, najpopularniej-
sza, traktowana niemal jak „narodowa” dyscyplina sportu 
w B. Przez blisko 30 ostatnich lat w różnej formie i na różnym
poziomie siatkówkę uprawiają tu niemal wszyscy młodzi lu-
dzie. Dzisiaj treningi zaczynają już uczniowie najmłodszych
klas SP, a oldboje spotykają się regularnie na słynnych „gier-
kach”, będących na równi wydarzeniem sportowym i towarzy-
skim. Początki zorganizowanej siatkówki w B. sięgają lat 50. 
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Wówczas to, przez kilkanaście lat męska i żeńska drużyna →
LZS zajmowała czołowe lokaty w rozgrywkach powiatowych, 
a w 1964 kobiety zostały zgłoszone do rozgrywek klasy A (patrz
też → MKS Podkarpacie).

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich – z 1880 tak pisał o B.: „Bobowa, mko, pow.
grybowski, pod 38˚ 8’ szer. półn. a 49˚ 9’ dł. wschod. od Fer-
ro, ma 849 morg gruntu, 164 domów, 1266 mieszk., z tego
785 rz. katolików, 481 izraelit. Kościół paraf. bardzo staro-
żytny, gdyż już w r. 1529 wyniesiony został przez Piotra To-
mickiego, bisk. krakowskiego do rzędu kolegiat z przełożo-
nym dziekanem i 3 kanonikami. W drugim kościele św. Zo-
fii odbywają się także nabożeństwa. Fundusz ubogich, któ-
rego założyciel i rok założenia niewiadomy a celem umiesz-
czenie podupadłych członków gminy. Majątek zakładowy
tego funduszu składa się z domu, ogródka i małego kapita-
łu, szkoła ludowa jednoklasowa, urząd pocztowy B. leży na
praw. brz. rzeki Biały, u stóp stromych pagórków, przy go-
ścińcu krajowym idącym do Grybowa. W miejscu znajduje
się stacya kolei tarnowsko-leluchowskiej (między Bogonio-
wicami a Grybowem, o 47 kil. od Tarnowa) i tartak wodny.
Ludność, pomimo lichej gleby, trudni się przeważnie rolnic-
twem, także przemysłem a mianowicie zasługuje na
wzmiankę szewctwo i wyroby koronek. B. jest gniazdem Bo-
bowskich, z której Jan słynnym był za Zygmunta III ryce-
rzem. W B. ur. się także ksiądz L. Łętowski”.

Słownik wyrazów i zwrotów w Bobowej używanych – auto-
rstwa → Ryszarda Kobaki, to próba ocalenia od zapomnie-
nia słów i zwrotów gwary bobowskiej. Ukazał się w nakła-
dzie 150 egzemplarzy i zawiera 600 słów i zwrotów cha-
rakterystycznych dla tego regionu. Jak przyznaje sam au-
tor, słownik ma charakter dokumentalny, jest zapisem za-
nikającego języka, który jeszcze niedawno był tu po-
wszechnie używany. „Prywatnie traktuję Słownik jako pre-
zent dla mojej ukochanej ziemi”. Merytoryczną opiekę nad
pracą Kobaki sprawowała bobowianka → dr Barbara
Grabka, dialektolog z PAN. Oprócz konsultacji języko-
znawców, autor poddał swój słownik również weryfikacji
mieszkańców Bobowej: „Wokół znaczenia niektórych wy-
rażeń toczyły się prawdziwe spory. Przy okazji okazało się,
że ekspertów od lokalnej gwary jest tylu, ilu mieszkańców
Bobowej”. Niebawem ma ukazać się drugie, poszerzone
wydanie słownika. (Patrz też → gwara).
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Stadion (►) – sportowy nad rzeką → Białą powstał w 1959.
Został wybudowany przez samych mieszkańców, a głównie
młodzież pracującą pod kierunkiem dyrektorów: → Teofila
Ciska i → Bronisława Płazy, oraz nauczycieli wychowania
fizycznego: Mariana Szumińskiego, → Antoniego Szpili, 
→ Jana Wojtasa i Bronisława Myśliwca, a także księgowego 
z → ZSZ Jerzego Janeckiego. Stadion posiadał 400-metro-
wą bieżnię z czterema torami, pełnowymiarowe boisko 
do piłki nożnej, boisko do siatkówki, skocznię w dal, rzut-
nię do kuli i dysku. Pierwsze duże zawody - Powiatowe
Mistrzostwa LZS w lekkiej atletyce rozegrano na stadionie
29 maja 1960. Później gościli tu m.in. uczestnicy zawodów
powiatowych, międzypowiatowych i wojewódzkich, 
a po wybudowaniu strzelnicy ogólnopolskich zawodów 
w sportach obronnych (1974). Kilka razy w czasie powodzi
stadion był zalewany przez pobliską rzekę, a bieżnia i boi-
sko zamulane. (Na zdjęciu Jan Wojtas podczas pracy przy
budowie stadionu).
Rekordziści w ilości godzin przepracowanych społecznie
przy budowie stadionu: Szczepan Wójcik 103 godziny, Wie-
sław Oratowski  80, → Bogdan Krok 44, Andrzej Gajczew-
ski 41, Jadwiga Gruca 38, Maria Liana 36, Józef Sowa 36,
Wacław Gucwa 35, Anna Olszanecka 33, Władysław Lesz-
ko 33, Stanisław Święs 32, Krzysztof Gołąbek 32, Elżbieta
Chudzik 31, Stanisław Gajewski 31, → Kazimierz Romański
31, Dorota Dulęba, Krystyna Janik, Bożena Turek, Maciej
Marszał, Edward Szczerba (wszyscy po 30).

Stoch Jerzy Andrzej (31.01.1935 Tuchów) – dr chemik,
pracownik naukowy, obecnie emeryt. Syn → Józefa i Lud-
wiki. Edukacja: Polnische Volkschule - Polska Publiczna
Szkoła Powszechna (1945), Publiczna Szkoła Powszechna
III stopnia (1948), Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne
Zarządu Gminnego (1949), Szkoła Ogólnokształcąca Stop-
nia Licealnego (1952), Wydział Mat.-Fiz.-Chem. UJ, praca
magisterska w katedrze chemii teoretycznej. Stopień dok-
torski na Wydziale Ceramicznym w AGH (1968). Stypen-
dium naukowe rządu holenderskiego w Gorleus  Labora-
tory, Uniwersytet  w Leidzie (1973-74). Praca naukowa
m.in. w Wyższej Szkole Pedagogicznej (1957-61), AGH
(1961-68), Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
PAN w Krakowie (1972-83), Gorleus Laboratory - Leiden
University (1973-74), kierownik pracowni ESCA w IKiFP
PAN (1975-2005).
Współinicjator  (z prof. J. Haberem) międzynarodowych

BOBOWA A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ż

{ 118 }



seminariów krajów socjalistycznych nt. spektroskopii foto-
elektronowej (1968-80).  Zakładał i kierował z prof. J. Ha-
berem Ukraińsko-Polskim Laboratorium Katalizy Kijów-
Kraków, a efektem wspólnej pracy było ponad 50 publika-
cji (1993-2005). Uczestnik europejskiego programu EU-
ROCAT (1990-93). Zastępca dyrektora ds. ogólnych w In-
stytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN (1977-
80), dyrektor Zakładu Działalności Pomocniczej PAN 
w Krakowie (2006-07). Wieloletni członek Rady Naukowej
IKiFP, członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego. 
W latach 1975-2005 współpracował z zagranicznymi labo-
ratoriami: Uniwersytetem  Technicznym w Lille, Instytu-
tem Katalizy Villeurbanne w Lyonie, VI Uniwersytetem
PMC w Paryżu, Instytutem CNR w Messynie, Laborato-
rium SACSO Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie, Insty-
tutem Chemii Fizycznej Politechniki w Wiedniu, Instytu-
tem Chemii Fizycznej  i Instytutem Chemii Powierzchni
Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie. Rezultatem uczest-
nictwa w prowadzonych badaniach było ponad 150 artyku-
łów naukowych z zakresu katalizy, chemii powierzchni 
i spektroskopii fotoelektronowej ESCA opublikowanych 
w czasopismach o obiegu światowym, a także – prezenta-
cja wyników badań i publikacja na wielu konferencjach
naukowych zagranicznych i krajowych.
Wiceprezes Rady Zakładowej ZNP Oddziału Krakowskie-
go PAN (1973-80), od 1980 do 2005 NSZZ „Solidarność”
tamże. Członek rady parafialnej pw. Niepokalanego Poczę-
cia NMP – Kraków, Azory. Od 1995 redaktor miesięcznika
parafialnego „Nasza Wspólnota”.
Rodzina: żona Anna (z domu Waląg) dr chemii, emeryto-
wany pracownik Wydziału Inżynierii Materiałowej i Cera-
miki AGH; syn Grzegorz, dr fizyki, pracownik naukowy
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie; córka Magda-
lena – iberystka; wnuki: Kasia, Ola i Michaś. Hobby - tury-
styka, filozofia, polityka, sport.

Stoch Józef (6.02.1889 – 24.07.1939) – naczelnik stacji
PKP w B., działacz społeczny i strażacki, współzałożyciel
spółdzielni → mleczarskiej. Żona Ludwika (12.01.1892-
31.05.1975) nauczycielka. Synowie: → Jerzy i → Leszek
(patrz też album zdjęciowy A-51).

Stoch Leszek (6.06.1931 B.) – syn → Józefa i Ludwiki.
Chemik-ceramik, emerytowany profesor krakowskiej
AGH, profesor w Instytucie Szkła, Ceramiki, Materiałów

Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie. Absolwent
Szkoły Powszechnej (1945) i Gimnazjum w B. (1947) oraz
II Państwowego Liceum im. Świętego Jacka w Krakowie
(matura 1949) i AGH (1955). Od 1951 zatrudniony w AGH,
najpierw na Wydziale Geologicznym jako asystent, adiunkt
(1951-69), docent (1969-76), profesor nadzwyczajny (1976),
zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Geologii i Su-
rowców Mineralnych (1971-80), a od 1980 w Wydziale Inży-
nierii Materiałowej i Ceramiki, profesor zwyczajny (1985),
kierownik katedry Szkła i Emalii (1980) oraz dziekan (1984-
90). Członek Komisji Nauk Mineralogicznych PAN. W swojej
pracy naukowej zajmował się głównie badaniami struktury 
i właściwości szkieł o niekonwencjonalnym składzie che-
micznym. Wniósł również istotny wkład w rozwój mineralo-
gii i technologii surowców mineralnych. Wypromował 25
doktoratów, a trzech z jego uczniów otrzymało tytuły profe-
sorskie. Laureat nagrody Fundacji Nauki Polskiej z 1998 
w dziedzinie nauk technicznych, nazywanej „polskim Nob-
lem”.Rodzina: żona → Zofia, córka Małgorzata – adiunkt 
w Katedrze Technologii Szkła AGH, syn Paweł – adiunkt
w Instytucie Energii Atomowej w Świerklańcu k. Warsza-
wy i katedrze Reakcji Wysokotemperaturowych. Kolekcjo-
ner okazów skał i minerałów.

Stoch Zofia (17.03.1938 B.) – doc. dr inż., kierownik Za-
kładu Surowców i Zestawów w Instytucie Szkła i Ceramiki
w Krakowie. Obecnie na emeryturze. Absolwentka SP 
i LO w B. oraz Wydziału Górniczego AGH (1960). Adiunkt
w Instytucie Szkła i Ceramiki w Krakowie (1963), doktor
nauk technicznych na Wydziale Geologiczno-Poszukiwaw-
czym AGH (1975), a od 1989 docent. Obszarem jej prac ba-
dawczych były surowce przemysłu szklarskiego oraz ich
kompleksowe wykorzystanie w Polsce i świecie, głównie 
w Azji i Afryce Północnej. Mąż → Leszek. 
Hobby –turystyka.

Stopak Jan (1885 B. – 17.03.1957) –
jeden z pięciorga dzieci Franciszka 
i Zofii, w B. ukończył SP. W czasie 
I wojny światowej, pod wpływem le-
gionowej agitacji, jaką wśród mło-
dych ludzi w B. prowadził Franciszek
Gunia, wstąpił do legionów wraz 
ze swoim ciotecznym bratem, Leo-
nem Boguszem. 
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W czasie walk obydwaj dostali się do rosyjskiej niewoli. 
L. Bogusz zginął na terenie Rosji, Jan szczęśliwie powrócił 
do B. Pod koniec lat 20. przeniósł się do Jasła, gdzie 
do końca życia pracował jako listonosz.

Stopak Józef – bobowski szewc,
uczestnik I wojny światowej na fron-
cie włoskim w szeregach armii au-
stro-więgierskiej. Żonaty z Julią Tu-
midajską (patrz też album: A-2).

� Z bobowskiego archiwum
Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Bobowej
Podaję do wiadomości, że dnia 30 czerwca br. po burzy za-
waliła się zagrożona dawno część sufitu w izbie szkolnej nr
3. Szczęście, że nastąpiło to teraz, gdy dzieci szkolnych 
w klasach nie ma. Byłby nieunikniony niebezpieczny wypa-
dek, może nawet śmierć którego dziecka. Oberwane szczapy
stropu wiszą od sufitu, rumowisko jest w klasie, a słońce jak
przez duże oko świeci do klasy przez zepsuty dach i zawalo-
ny przegniły sufit. Pilnego remontu do tego czasu się 
nie przeprowadza. Robotnicza drużyna remontowa przepro-
wadza gdzieś w innej szkole drobne remonty, a zagrożony
budynek stoi opuszczony, wystawiony na zalanie wodą w ra-
zie deszczu całej szkoły. Proszę poczynić natychmiast w tej
sprawie stosowne kroki. 
Kierownik szkoły Wysowski Tomasz, 1 lipca 1953

Stowarzyszenie Twórczości Regionalnej – powstało
26.09.1994 w celu nawiązywania nowych i utrwalania ist-
niejących już kontaktów pomiędzy absolwentami szkoły
koronczarskiej, twórcami ludowymi oraz wszystkimi zain-
teresowanymi kulturą ludową rejonu B. Stowarzyszenie
m.in. uczestniczy we wdrażaniu projektu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Ginące zawody”
polegającego na aktywizacji koronczarek, które po 1995
straciły pracę. W ramach tego programu organizowane są

m.in. warsztaty koronkarstwa dla dorosłych, dzieci i mło-
dzieży, konkursy oraz wystawy. Współorganizuje też Mię-
dzynarodowy → Festiwal Koronki Klockowej. W skład za-
rządu STR wchodzą: → Bogdan Krok (prezes), Ewa Szpila
(wiceprezes), → Józefa Myśliwiec (sekretarz), Monika Ma-
dej (skarbnik), Maria Sikorska.

Strzelecki Związek – powstał w B. w 1913, założony przez
ucznia tarnowskiego seminarium nauczycielskiego Fran-
ciszka Gunię, a wspierany finansowo przez urzędnika po-
cztowego Szczepana Barbera. Ta paramilitarna organiza-
cja zajmowała się głównie szkoleniem wojskowym starszej
młodzieży, a w chwili wybuchu I wojny światowej 22 człon-
ków bobowskiego „Strzelca” wyruszyło na front.

Sylwester (►) – najhuczniejszy odbył się w 2008. Jak osza-
cowano, tej nocy na Rynku ok. 2 tys. osób żegnało B. wieś 
i witało miasto. Wcześniej ulicami przebiegła „sztafeta po-
koleń”, której uczestnicy przynieśli na Rynek oficjalne pis-
mo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
potwierdzające przywrócenie miejscowości praw miej-
skich. Historyczny dokument przekazał wójtowi → Wacła-
wowi Ligęzie, biegnący na ostatniej zmianie rówieśnik wsi
B. → Jan Wojtas. W części oficjalnej imprezy wzięli udział
liczni goście, m.in. wojewoda Jerzy Miller, wicemarszałek
Małopolski Leszek Zegzda, starosta gorlicki Mirosław
Wędrychowicz i parlamentarzyści – Barbara Bartuś (PiS),
Andrzej Czerwiński (PO) i Stanisław Kogut (PiS).
Pierwszym dzieckiem urodzonym w mieście B. jest Kacper
Nowak. Dla uczczenia przyjścia na świat bobowskiego
mieszczanina władze miasta postanowiły ufundować
chłopcu wyprawkę, przeznaczając na ten cel tysiąc złotych.

Synagoga (► str. 122-123) – wybudowana została w 1756,
a jej dzisiejszy wygląd jest efektem przebudowy po → poża-
rze z 1889. W czasie II wojny światowej budynek synagogi
został przeznaczony przez Niemców na stajnię, a od 1955
pełnił rolę warsztatów tkackich szkoły zawodowej. W 1993
stał się własnością krakowskiej gminy żydowskiej. Dziesięć
lat później nastąpiło jej uroczyste otwarcie po gruntow-
nym remoncie. Fundatorem renowacji synagogi był nowo-
jorski rabin → Ascher J. Scharf. Budynek powstał 
na planie kwadratu. Główna sala modlitewna wykonana
została z kamienia, a jej sklepienie wsparte jest na czterech
słupach. 
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Na wschodniej ścianie zachowała się stiukowa polichromia
z 1778 o zwierzęcych i roślinnych motywach (aron ha-ko-
desz), zdobiącą świętą szafę do przechowywania Tory
(widoczna na zdjęciu). To dziś jeden z najcenniejszych
zabytków żydowskiej sztuki sakralnej w Polsce. Na po-
zostałych ścianach znajdują się niedawno odkryte malo-
widła. Synagoga służy obecnie jako miejsce kultu dla od-
wiedzających B. Żydów, udostępniana jest również zwie-
dzającym. Od lat opiekę nad synagogą sprawuje → Jan
Podosek. Druga synagoga bobowska powstała w Nowym
Jorku na → Brooklynie w Borough Park (róg 15. alei i 48.
ulicy). Jest to duży, nowoczesny budynek, który składa
się z kilku sal do modlitw i studiów, a największa z nich
może pomieścić kilkaset osób (widoczna na zdjęciu). W
tej sali odbywają się modlitwy świąteczne.

Szczepanek Antoni (12.06.1944 B.) – nauczyciel, histo-
ryk. Absolwent → LO w B. (1962) i historii na UJ (1968).
Pracował w Podstawowej Szkole Ćwiczeń w Starym Są-
czu (1968-71), p.o. kierownika w SP im. Urszuli Kocha-
nowskiej w Nowym Sączu (1971-72), historyk w II LO im.
Marii Konopnickiej w Nowym Sączu (1972-1999, w tym
1980-83 wicedyrektor) oraz wizytator-metodyk (1974-
75). Przygotował wielu uczniów do konkursów i olim-
piad przedmiotowych - czterech zostało laureatami na
szczeblu centralnym. Propagator historii ruchu ludowe-
go w regionie. 
Wiosną 1990 wybrany przez Wojewódzki Zjazd Jedności
Ruchu Ludowego na prezesa Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego. W czasie studiów członek Męskiego Chóru Aka-
demickiego przy UJ. Od 1968 członek Polskiego Towa-
rzystwa Historycznego, a od 1995 również komitetu re-
dakcyjnego „Rocznika Sądeckiego”. Rodzina: żona 
→ Janina – biolog, córka Anita – dr nauk biologicznych, 
antropolog i archeolog, adiunkt na UJ. Hobby – popular-
no-naukowa literatura historyczna.

Szczepanek Janina (25.02.1944 Bukowiec) – nauczyciel,
biolog. Absolwentka → LO w B. (1962) i biologii na UJ
(1967). Pracowała w SP w Jamnicy (1967-1970), LO 
w Starym Sączu (1970-73) i I LO im. Jana Długosza 
w Nowym Sączu (1973-97). Przygotowała 220 uczniów 
do olimpiad przedmiotowych – 68 zostało finalistami, 
a 19 laureatami. Mąż → Antoni. Hobby - literatura piękna
i krzyżówki.
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Szczepanek Kazimierz (25.02.1939 B.) – dyrektor → SP
w B. w latach 1980-91, prezes Stowarzyszenia Rodzin Kato-
lickich. Do szkoły, której 35 lat później został dyrektorem,
chadzał – z wyjątkiem zimy – boso, jak i zresztą pozostała
siódemka rodzeństwa. Po rocznej przerwie w edukacji 
z powodów ekonomicznych, rozpoczął naukę w → LO
(1953-57), a potem w Studium Nauczycielskim w Rzeszo-
wie na kierunku matematyka (1958-60). Pracę zawodową
rozpoczął w SP w Żdżarach (pow. Dębica) w szkole bez
elektryczności, 5 km od najbliższej stacji kolejowej. 
W pierwszym roku pracy, po wizytacji szkoły, otrzymał na-
grodę w wysokości połowy miesięcznej pensji, a w 1961 po-
wierzono mu pełnienie obowiązków kierownika szkoły. 
W 1964 ożenił się i przeniósł do Brzeźnicy, gdzie objął kie-
rowanie szkołą. W 1966 wziął udział w uroczystościach ko-
ścielnych 1000-lecia chrztu Polski, przez co stracił stano-
wisko. Po roku pracy w charakterze nauczyciela, ponownie
został kierownikiem, a potem dyrektorem SP w Gładyszo-
wie (1967-73). Szkoła początkowo mieściła się w dwóch
starych domach po wysiedlonych Łemkach, ale niedługo
potem przeprowadzona została do nowego budynku. 
W 1973 K. Szczepanek został dyrektorem SP w Rzepienni-
ku Strzyżewskim, a rok później rozpoczął zaoczne studia
matematyczne na WSP w Rzeszowie (ukończone w 1978).
W 1979 został gminnym dyrektorem szkół w B., a w 1980
dyrektorem SP w B.
Syn Stanisław – w LO laureat ogólnopolskiego konkursu
geograficznego, rozpoczął studia na SGPiS w Warszawie,
które zamienił na Wyższe Seminarium Duchowne w Tar-
nowie i został księdzem. Ukończył studia doktoranckie.
Córki: Joanna – absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicz-
nej w Krakowie prowadzi prywatne przedszkole k. Pia-
seczna; Renata – absolwentka matematyki w WSP w Częs-
tochowie jest nauczycielką w Piasecznie; Małgorzata – ab-
solwentka WSP w Krakowie jest inspektorem ochrony śro-
dowiska. Jako laureatka pierwszej edycji konkursu 
o → Miecz Zygmunta, otrzymała w 1992 roczne stypen-
dium w wysokości tysiąca dolarów od → Zbigniewa Preis-
nera oraz możliwość występów przez dwa lata w Piwnicy
Pod Baranami. K. Szczepanek ma dziewięcioro wnucząt, 
w tym trojaczki.
Od ponad 40 lat wielki pasjonat pszczelarstwa. Przez dwie
kadencje był również ławnikiem w Sądzie Rejonowym 
w Nowym Sączu oraz radnym Powiatowej Rady Narodo-
wej w Gorlicach.

Szczepanek Marian (►) (7.09.1902 Wola Łużańska –
21.11.1986) – → wójt B. (1945-47), prezes Spółdzielni Mle-
czarskiej (→ mleczarnia), członek zarządu Kasy Stefczy-
ka (→ bank spółdzielczy), działacz społeczny. W 1914
ukończył szkołę ludową w B. Z powodu wybuchu I wojny
światowej, jako najstarszy z czwórki rodzeństwa musiał
pomagać w gospodarstwie, bowiem ojciec dwa lata
wcześniej wyjechał w poszukiwaniu pracy. W 1923 ukoń-
czył w Nowym Sączu i Wadowicach kursy przysposobie-
nia wojskowego i wychowania fizycznego. Jako instruk-
tor tych dwóch przedmiotów prowadził społecznie szko-
lenia w ludowych organizacjach młodzieżowych. Od 1925
członek zarządu i kasjer w Kasie Stefczyka. W 1931
współzałożyciel Spółdzielni Mleczarskiej, a w latach
1948-70 jej prezes. Pełnił tam też funkcje: członka zarzą-
du, skarbnika i kierownika technicznego. Od 1930 czło-
nek Stronnictwa Ludowego. W tym samym roku ożenił
się ze Stefanią Zaucha. Wspólnie prowadzili 2-hektaro-
we gospodarstwo oraz wychowywali 8 dzieci: Marię, 
→ Tadeusza, Zdzisława, Mariana, → Kazimierza, Janusza,
→ Antoniego i Witolda. W 1941 wstąpił do BCh i z ramie-
nia konspiracyjnej organizacji pełnił funkcję zastępcy
wójta oraz kolportował podziemną prasę. (Na zdjęciu
obok ośmioro dzieci Stefanii i Mariana Szczepanków).
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Szczepanek Paweł (◄) (4.08.1966 Nowy Sącz) – śpiewak
operowy, od 1992 solista chóru Opery Krakowskiej, wcześ-
niej pracował w Operetce Gliwickiej. Absolwent Wydziału
Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie
(1994) i LO w Grybowie. Największe role: Motel w Skrzyp-
ku na dachu, Bugrelas w Ubu Królu, Egon Wildenkammer
w Kuzynku z księżyca, Spoletta w Tosce, Czaplickiego 
w Damie Pikowej Piotra Czajkowskiego oraz Adama w
Diabłach z Loudun Krzysztofa Pendereckiego. Żonaty z →
Małgorzatą (z domu Majcher), córka Gabrysia. Obecnie

mieszka w Krakowie, ale każdą wolną chwilę spędza w B.
Posiada dwie wielkie pasje – lotnictwo i wędkarstwo. 
Od przedszkola pasjonat modelarstwa lotniczego, przez
dwa lata uczył się w mieleckim technikum mechanicznym
o specjalności „budowa płatowców”. Posiada licencję pilo-
ta paralotniarza, w powietrzu spędził ok. 150 godzin 
(do lipca 2007), a jego najdłuższy przelot to 60 km na tra-
sie Śnieżnica – Nowy Targ – Tylmanowa. Od 14. roku życia 
zapalony wędkarz. Rekordowe połowy to 52-centymentro-
wa świnka i taki sam kleń.
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Szczepanek Tadeusz (7.05.1933 B.) – emerytowany eko-
nomista, ponad 20 lat spędził, pracując za granicą. Absol-
went LO w B. (1951) podjął studia w poznańskiej Wyższej
Szkole Inżynieryjnej na wydziale elektrycznym, które mu-
siał szybko przerwać z prozaicznego powodu. Synowi
przedwojennego właściciela mleczarni, nie należał się aka-
demik. Po dwóch latach pracy jako elektryk w Zakładach
Azotowych w Tarnowie (w tym czasie ukończył szkołę po-
maturalną), dzięki znajomości języka angielskiego, rosyj-
skiego i niemieckiego podjął studia w Szkole Głównej
Służby Zagranicznej na wydziale handlu zagranicznego,
które ukończył w 1956. W tym samym roku rozpoczął pra-
cę. Jego pierwszą placówką miały być Chiny, jednak wów-
czas jeszcze nie spełniał wymaganego tam warunku 
– nie był żonaty. Drugą propozycję - Australię zamienił 
na Indie, by przez sześć lat pracować jako kierownik działu
w Biurze Radcy Handlowego w New Dehli. Następnie pra-
cował w Centrali Handlu Zagranicznego, gdzie przeszedł
kolejne szczeble kariery od handlowca do kierownika dzia-
łu farmacji. W 1972 wyjechał na sześć lat do Nigerii, gdzie
objął stanowisko zastępcy dyrektora naczelnego firmy Pol-
fa Nigeria Limited, a po krótkim pobycie w Polsce, w 1982
na kolejnych sześć lat dyrektora naczelnego tej firmy. 
Po powrocie do kraju, do przejścia na emeryturę w 1997
pracował jako dyrektor ekonomiczny w Centrali Handlu
Zagranicznego. Służbowo odwiedził 95 krajów, w tym nie-
które wielokrotnie, np. w Libanie i Pakistanie był łącznie
60 razy. Rodzina: żona Zofia, synowie – Jacek i Andrzej,
sześcioro wnucząt. Hobby - brydż, który pomagał w kon-
taktach międzynarodowych.

Szczepanek Władysław (6.04.1926 B.) – rolnik, legendar-
ny wozak, którego czarne konie i wielki wóz z węglem
przed laty na stałe wpisały się w krajobraz B. Dziś powie-
dzielibyśmy, że W. Szczepanek był niemal monopolistą 
w tej dziedzinie w sezonie grzewczym, choć trzeba pamię-
tać, że od ludzi chorych i gorzej sytuowanych nie zwykł 
za swe usługi pobierać pieniędzy. Przez wiele lat działał w
radzie gospodarczej przy parafii, był członkiem społeczne-
go komitetu budowy ogrodzenia cmentarza oraz wiceprze-
wodniczącym komitetu budowy kaplicy cmentarnej. Jako
wotum wdzięczności za uratowanie życia i codzienną opie-
kę, ufundował na Grochowej trzy przydrożne → kapliczki.

� Z bobowskiego archiwum

Akcja czytelnictwa w ramach IV etapu na terenie gminy Bobowa
rozwija się pomyślnie i znajduje się obecnie w stadium zakończe-
nia. Kierownik punktu bibliotecznego w Bobowej odwiedził sze-
reg punktów bibliotecznych po gromadach, gdzie zbadał stan
czytelnictwa w ogóle oraz w ramach IV etapu. W gromadzie
Stróże zespoły czytelnicze dopełniają podjęte zadania, czego do-
wodem jest odbycie 10 zebrań dyskusyjnych nad książką. Obec-
nie zespoły te przystępują na specjalnych zebraniach do wypeł-
nienia ankiet czytelniczych (…). Punkt biblioteczny w Stróżach
prosperuje należycie. Świadczy o tym spora ilość czytelników ko-
rzystających z wypożyczania książek w dniach na to przezna-
czonych. Kierowniczka punktu bibliotecznego pracuje ofiarnie.
(…) Przeciętnie w dniach, w których biblioteka jest czynna wypo-
życzonych zostaje około 44 książek dziennie, natomiast dziennie
odwiedza bibliotekę 47 czytelników. Gminna biblioteka posiada
dwie ubikacje, tj. wypożyczalnię i czytelnię. Czytelnia nie jest uru-
chomiona z powodu nie odwiedzania jej przez czytelników (…).
(…) W tygodniu Oświaty, Książki i Prasy Gminna Biblioteka
urządziła wystawę we własnym lokalu, którą odwiedziły średnie
szkoły i podstawowe z Bobowej, Brzany i Lipniczki oraz wszyscy
czytelnicy biblioteki. Gminna Biblioteka nie zwerbowała dotych-
czas więcej analfabetów jak trzech, a to: Przybycień Józef, Zara-
nek Stanisław i Karpiński Józef. Prócz tego Gminna Biblioteka
zwiększyła liczbę o 48. Natomiast punkty biblioteczne dostały
odświętny wygląd poprzez udekorowanie ich, lecz nie urządzały
wystaw, gdyż punktowymi są nauczycielki, które i tak propago-
wały książki na każdym kroku (…).
Bobowa 16 marca 1954, Bibliotekarz Gminny Nowak 
Bronisław

Szczerba Jacek (10.02.1950 B.) – dr inż. chemik-ceramik
(1989), adiunkt AGH. Absolwent → SP w B. (1964), → LO
w B. (1968) oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej i Cera-
miki na AGH (1973). W latach 1973-2002 pracownik kra-
kowskiego oddziału Instytutu Przemysłu Wiążących Ma-
teriałów Budowlanych w Opolu (obecnie Instytut Mine-
ralnych Materiałów Budowlanych) – starszy asystent, 
adiunkt (1982), kierownik Pracowni Materiałów Ogniotr-
wałych w Zakładzie Techniki Procesów Cieplnych (1988),
kierownik Pracowni Inżynierii Materiałów Budowlanych 
i Ogniotrwałych w Zakładzie Cementu (1996), kierownik
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Zakładu Inżynierii Procesów (2000) i zastępca przewod-
niczącego  Rady Naukowej IMMB (1999-2002). Od 2002
adiunkt na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
AGH, kierownik studenckich praktyk zawodowych. Za-
stępca przewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów
Budowlanych. Rodzina: żona Henryka, córka Agnieszka,
zięć Przemysław, wnuki – Jakub, Maksymilian i Kinga.
Hobby – turystyka górska, kolarstwo, narciarstwo, pływa-
nie, filatelistyka, literatura.

Szczerba Marek Szczepan (1.01.1953 B.) – prof. dr inż.,
nauczyciel akademicki, kierownik Katedry Materiałów Me-
talicznych i Nano Inżynierii AGH. Absolwent tej uczelni
(1976), doktorat (1980) oraz studia podoktorskie w Mc Ma-
ster Hell, Kanada (1990-95). Zawodowo od początku zwią-
zany z AGH, najpierw jako asystent (1980-82), adiunkt
(1982-97), a od 2000 profesor. W latach 1998-2002 m.in.
szef Komisji „Solidarności” Wydziału Metali Nieżelaznych.
Od 2000 członek Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej PAN,
od 2003 członek Komitetu Mechaniki Materiałów PAN.
2000-04 członek Komisji Materiałowej Komitetu Badań
Naukowych. Od 2003 koordynator Akademickiego Cen-
trum Naukowo-Technicznego Akcent Małopolska, od 2007
członek Rady Mazowiecko-Małopolskiego Klastra, wice-
przewodniczący Polskiego Towarzystwa Materiałowego –
oddział Kraków, kierownik Akademickiego Centrum Mate-
riałów Nano Technologii. Promotor kilkudziesięciu prac
magisterskich i doktorskich, autor ok. 100 publikacji nauko-
wych. Laureat m.in. nagrody im. Rosnowskiego – Chatham,
New Jersy USA. Rodzina: żona Józefa, synowie – Bartłomiej
i Maciej, synowe Jolanta i Justyna, wnuczka Lena. Hobby –
nauka.

Szkoła Gospodarstwa Domowego – (Haus Haltum
Schule) istniała w B. w latach 1944-45. Założyła ją i pro-
wadziła Zofia Bernasiewicz (po mężu Koczanowicz). Mie-
ściła się w tzw. jajczarni, czyli budynku, w którym niegdyś
skupowano i przechowywano jajka (patrz album zdjęcio-
wy A-89). Nauczycielami byli: Bernard Olejniczak (j. pol-
ski i niemiecki), Zofia Wieczorek Goering (krawiectwo),
→ dr Edward Ślęczkowski (higiena) i ks. Mieczysław Pę-
kala (religia). W jajczarni były trzy kuchnie, służące do za-
jęć praktycznych, za które odpowiedzialne były uczennice.
One również przysposobiły budynek do zajęć szkolnych.

Drugi rok nauki w szkole zakończył się wraz z wojną, a
Zofia Bernasiewicz z siostrą – majorową Wróblową i bra-
tem wyjechały w Poznańskie. W jajczarni p. Firlejowa pro-
wadziła tzw. biedną kuchnię dla ubogich dzieci, przygoto-
wując gorące posiłki zabierane przez najmłodszych do do-
mów. Były to głównie pożywne zupy, w których gotowaniu
pomagały wychowanki ze szkoły gospodarskiej. Uczenni-
cami SGP były: Irena Beduch, Maria Górska (Wilkosz),
Helena Job (Mazur), Zofia Król (Kowalska), Aleksandra
Laska, Zofia Niepsuj, Zofia Wieczorek (Leśniak), Maria
Wieczorek (Gniadek), Anna Turska, Czesława Szumińska
(Urbaniak) oraz siostry Augustynowicz i Ptaszkówne.

Szkoła Podstawowa – im. Stanisława Staszica (obecnie Ze-
spół Szkół nr 1, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa 
i gimnazjum), oddana została do użytku w 1974. Jeszcze w la-
tach 60. lekcje odbywały się w czterech budynkach, m.in. 
w strażackiej remizie. W 1969 powołano Społeczny Komitet
Budowy Szkoły, któremu przewodniczył → Jan Potoczek, 
a zebranie wiejskie zobowiązało mieszkańców B. do zbiórki
pieniędzy, np. rolnicy płacili na ten cel w zależności od wielko-
ści gospodarstwa. W 1975 oddano do użytku dom nauczyciela
obok szkoły, składający się z 6 mieszkań i 3 kawalerek.
Dyrektorzy szkoły: → Zenon Krztoń (1973-78), → Józef Koch-
mański (1978-80), → Jan Potoczek (styczeń-czerwiec 1980), →
Kazimierz Szczepanek (1980-91), → Adam Urbanek – od 1991.
Sportowe rekordy szkoły
Biegi: 60 m: Justyna Ormiańska – 8,2 s (1990), Tomasz Zię-
ba – 7,5 s (1978); 100 m: Iwona Ćwikła – 13,4 s (1988), T. Zię-
ba – 12,8 s (1978); 200 m: J. Ormiańska – 28,7 s (1991), Sta-
nisław Ligęza – 26,8 (1978); 300 m: I. Ćwikła – 46,0 s
(1989), Ryszard Kwarciński – 40,6 s (1978); 400 m: Alicja
Kopka – 1.08,17 min (1991), Paweł Zych – 1.01,5 (1991); 600
m: Halina Zięba – 1.49,82 min (1982); 800 m: I. Ćwikła –
2.37,0 min (1988), Dariusz Wojtaczka – 2.20,2 min (1993);
1000 m: I. Ćwikła – 3.13,9 min (1989), A. Zych – 3.08,0 min
(1978); 1500 m: Lucyna Olszewska – 5.32,1 min (1988), Mie-
czysław Wiejaczka – 5.00,04 min (1992); 4x100 m: A. Ligę-
za, Beata Lach, Anna Wszołek, A. Chronowska – 58,0 s
(1985). Skok w dal: Kazimiera Kokosz – 4,48 m (1979), T.
Zięba – 5,71 m (1978). Skok wzwyż: K. Kokosz – 1,40 m
(1979), Marek Chronowski – 1,60 m (1978). Pchnięcie kulą:
Alicja Szpila – 8,73 m (1979). Rzut oszczepem: Krystyna
Mucha – 24,30 m (1977), Jacek Olszanecki – 39,85 m
(1984). Rzut dyskiem: A. Szpila – 22,20 m (1979).
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Szkoły – pierwsza, przykościelna prowadzona przez wy-
chowanków Akademii Krakowskiej, istniała już przed 1595
i – według źródeł historycznych – słynęła z wysokiego po-
ziomu nauczania. Przestała działać wraz z kasacją kolegia-
ty w 1783, a w 1792 władze austriackie otworzyły w jej
miejsce szkołę trywialną. W jej jedynej klasie uczono czy-
tać, pisać i liczyć. Ponad sto lat później przekształcono ją 
w dwu, a potem czteroklasową. Najbardziej znani nauczy-
ciele, kierownicy i dyrektorzy szkoły: Jędrzej Martusiewicz
(uczył w latach 1829-72), Michał Eustachiewicz (1872-89),
Wawrzyniec Chmura (1890-92), Józef Magiera (1893-1924
kierownik szkoły), Ignacy Korzeń (1925-28), Maria War-
chałowska (1929-30) → Paweł Wałek (1930-55), Tadeusz
Bryniarski (1955-72), → Jan Potoczek (1972-73). W czasach
współczesnych działa nowa → Szkoła Podstawowa im. Sta-
nisława Staszica (obecnie Zespół Szkół nr 1). W czasie II
wojny światowej prowadzone było w B. → tajne nauczenie.
W 1899 powstała w B. Krajowa Szkoła Koronkarska (patrz →
Zasadnicza Szkoła Zawodowa). W lutym 1945 uruchomiono
→ Liceum Ogólnokształcące, jako Prywatne Gimnazjum
Gminne na podbudowanie kompletów tajnego nauczania.

� A to ciekawe
Pierwsi bobowianie studiujący w Akademii Krakowskiej:
Paulus Nicolai Sortoris (1448), Petrus Gregory (1472),
Mathias Alberti (1486), Nicolaus Nicolai (1499), Adam
Procopy (1535), Johannes Mathias (1549), Andreas Leo-
nardi Bobowski – doktor (1511), Walentinus Barthomelei
Pichorius (1580), Achacius Achacii Jordan – heres in Bobo-
wa (1605).

Szpila Antoni (3.03.1930 B.) – nauczyciel przedmiotów za-
wodowych i ogólnokształcących, kierownik warsztatów
szkolnych przy → ZSZ (1960-84), działacz → LZS. Inżynier
mechanizacji górnictwa, absolwent AGH. Z ZSZ związany
od 1958. Wcześniej zastępca głównego technologa w Fabry-
ce Maszyn i Urządzeń Górniczych w Rybniku. Niemal całe
zawodowe życie poświęcił szkole i warsztatom, które 
za jego kadencji zostały rozbudowane, zmodernizowane 
i przekazane następcy w dobrej kondycji finansowej. W tym
niezwykle udanym okresie zdarzały się również A. Szpili
momenty zwątpienia, o czym po latach napisał w swoich
wspomnieniach:

„W okresie mojej 26-letniej pracy były i takie lata, kiedy
chciałem wracać do fabryki. W 1965 nawet zapewniono mi
tam pracę, przydzielono mieszkanie, które przez dwa mie-
siące opłacałem. Przyczyną był brak mieszkania, a rodzina
moja już powiększyła się w 1964 o trzecie dziecko. Mimo
usilnych próśb ze strony dyrekcji szkoły, byłem zdecydo-
wany na przeniesienie do Rybnika. Tak było do momentu,
kiedy żona zdradziła mi wiadomość, że będziemy mieć
czwarte dziecko. Pomyślałem – czworo małych dzieci, trze-
cie piętro, bez centralnego ogrzewania, choć nowe – jak
poradzi sobie żona? Szczęśliwym zbiegiem okoliczności
pojawiła się szansa uzyskania służbowego mieszkania
i z przenosin zrezygnowałem”.

Szpital – zwany też domem dla ubogich albo przytułkiem,
położny był na przedmieściach, a powstał w B. przy parafii
Wszystkich Świętych w 1596 jako instytucja kościelna, 
a w 1868 przeszedł na rzecz gminy. Z decyzją taką długo 
nie mógł pogodzić się ówczesny → proboszcz → ks. Leon
Kozłowski, który uważał, że nadzór nad wszelkimi instytu-
cjami opiekuńczymi powinien sprawować Kościół.

Sztaba Genowefa (29.04.1933 Stróże) – emerytowana eko-
nomistka, prezes Zarządu → Spółdzielni „Koronka” (1979-
83). Wykształcenie średnie. 1952-53 pracowała w GS Samo-
pomoc Chłopska w B. Od 1953 w „Koronce” jako: kierownik
działu zaopatrzenia i zbytu oraz członek Zarządu (do 1958),
1958-71 zastępca głównego księgowego, 1971-79 kierownik
techniczny, a na koniec prezes. Rodzina: mąż Kazimierz
(zmarł w 1997), syn Stanisław, córki – Jolanta i Barbara.
Hobby - literatura.

Szwarga Józef (19.01.1912 Brzana - 19.09.1999) – nauczyciel
w → ZSZ (1950-72) i kierownik warsztatów szkolnych (1951-
52). Egzamin mistrzowski w rzemiośle stolarskim złożył 
w Cechu Rzemiosł Różnych w Gorlicach.

Szwarga Kazimierz ks. (3.01.1939 Brzana Dolna) – doktor
teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1970), dy-
rektor Archiwum Diecezjalnego (od 1992) oraz równocześ-
nie dyrektor Domu Emerytów w Tarnowie (1974). Święce-
nia kapłańskie otrzymał w 1962. Pracował jako wikariusz 
w Wojniczu (1962), Lisiej Górze (1962-63) oraz w parafii ka-
tedralnej w Tarnowie (1970-74). W latach 1974-92 pracow-
nik administracyjny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
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Ś
Ścibała Józef – rolnik z B. wybrany w 1848 posłem do parla-
mentu w Wiedniu, jako jeden z 31 galicyjskich chłopów (w tym
17 polskich) pierwszy raz zasiadających w tym zgromadzeniu
(patrz też → ruch ludowy).

� Z bobowskiego archiwum
Redakcja Tygodnika „Przyjaciółka” na ręce Przewodniczącego
Gminnej Rady Narodowej Bobowo:
(…) Prosi nas o interwencję ob. Ćwik Teresa, która podaje, że Sąd
Powiatowy w Gorlicach celem odtworzenia aktu jej urodzenia
sporządził protokół przesłuchania świadków i sprawę przekazał
Powiatowemu Urzędowi Stanu Cywilnego do dalszego załatwie-
nia. Powiatowy Urząd Stanu Cywilnego skierował sprawę do
Urzędu Parafialnego w Waszej Gminie. Mimo osobistej inter-
wencji naszej czytelniczki u referenta Waszego Urzędu ob. Wil-
kosza sprawą tą ob. Wilkosz nie zainteresował się, odsyłając za-
interesowaną do Urzędu Parafialnego. Przez takie załatwianie
sprawy czytelniczka nasza nie została przyjęta do pracy w PKP
nr 3 w Nowym Sączu, gdzie miała przedłożyć dowód urodzenia.
Prosimy Was o zbadanie sprawy i dopomożenie czytelniczce 
w uzyskaniu metryki urodzenia.
Warszawa 11 listopada 1951

Ślęczkowski Adam (11.12.1913 B. – 13.11.1990) – dr nauk przy-
rodniczych, nauczyciel akademicki, autor podręczników dla
nauczycieli z zakresu wychowania fizycznego. Absolwent → SP
w B., Seminarium Nauczycielskiego w Tarnowie i Centralnego
Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie. W pierw-
szych latach po studiach uczył wf w wielu szkołach podstawo-
wych w rejonie Jasła i Krosna. Po II wojnie światowej krótko
pracował w bobowskim → LO, a w 1946 wraz z rodziną prze-
niósł się na Śląsk, gdzie pracował w chorzowskim liceum peda-
gogicznym. Następnie był zatrudniony w Instytucie Badań Pe-
dagogicznych w Katowicach jako kierownik zakładu badań, 

a po jego likwidacji od 1970 jako starszy wykładowca w kato-
wickiej AWF. Prezes MKS Chorzów, współzałożyciel i prezes
→ Towarzystwa Miłośników Ziemi Bobowskiej. Autor układów
gimnastycznych wykonywanych przez dzieci i młodzież na Sta-
dionie Śląskim. Rodzina: żona Krystyna (nauczycielka), syno-
wie → Marek i Tomasz (były wiceprezydent Chorzowa, obecnie
w Narodowym Funduszu Zdrowia w Katowicach). Hobby –
praca z młodzieżą, ćwiczenia fizyczne i wędkarstwo.

Ślęczkowski Antoni Emil (7.04.1907 Nowy Sącz – 17.05.1951)
– starszy marynarz, podczas II wojny światowej pływał na nisz-

czycielu eskortowym ORP Ślązak, biorąc
udział m.in. 
w lądowaniu aliantów w Normandii. Całe
jego życie pełne było burzliwych przygód.
Tuż po porodzie zmarła jego matka Emi-
lia, pierwsza żona Leona Ślęczkowskiego.
Ojciec ożenił się powtórnie i z Heleną
miał jeszcze trzech synów: → Adama, →
Włodzimierza i → Edwarda. Z powodu
trudnej sytuacji materialnej w 1914 Ślęcz-

kowscy zdecydowali się oddać Antoniego pod opiekę ciotki, bo-
gatej sądeckiej kupcowej – Marii Krokowskiej. Wówczas to na
stałe opuścił B. Rok później umarł jego ojciec, a w 1917 Antoni
został wysłany do salezjańskiej szkoły w Oświęcimiu. Nie skoń-
czył jej jednak, bowiem którejś nocy opuścił się po związanych
prześcieradłach do pracowni plastycznej, gdzie na wszystkich
sztalugach naszkicował kobiece akty. Po karnym wydaleniu
przez salezjanów wrócił do Nowego Sącza. Po ukończeniu kur-
sów kupieckich zaczął parać się handlem. W 1926 został powo-
łany do służby wojskowej we flocie pińskiej, a w 1928 trafił do
marynarki wojennej. Służył na Helu, w Pucku, Gdyni i Roze-
wiu, gdzie spędził karny rok służby za niesubordynację. Miał
tam czas na realizację swoich artystycznych zainteresowań –
malowanie i przygotowywanie makiet statków. Pędzle i farby
dostarczała mu nad morze osobiście ciotka Maria Krokowska.
To bardzo burzliwy okres życia Antoniego - z jednej strony był
aktywnym działaczem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”,
z drugiej pozwalał sobie na młodzieńcze szaleństwa, np. wjazd
motorem do kościoła św. Kazimierza w Nowym Sączu, zakoń-
czony przed samym ołtarzem. W 1933 Antoni ożenił się z Eu-
genią, dziewczyną poznaną dwa tygodnie wcześniej w pociągu
pomiędzy Nowym Sączem a Stróżami, kiedy ta wracała do
Krakowa 
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z wizyty u siostry w Krynicy. Oświadczyny zostały przyjęte
gdzieś w okolicach Ptaszkowej. W 1935 urodził się syn Mieczy-
sław, a w 1939 Emilia. W tym samym roku Ślęczkowski wszedł
w skład krakowskiej kongregacji kupieckiej w branży kolonial-
no-spożyczej. Kilka miesięcy później otrzymał kartę mobiliza-
cyjną do marynarki wojennej w Gdyni. Po drodze, w rejonie
Równego dostał się do rosyjskiej niewoli. Przez obóz w obwo-
dzie kujbyszewskim z paszportem i angielską wizą dotarł 
do Murmańska i dalej do obozu szkoleniowego w szkockim
Scapa-Flow. W 1942 trafił na ORP Ślązak, na którym pływał 
w konwojach atlantyckich i śródziemnomorskich. Brał udział
m.in. w słynnym rajdzie na Dieppe, konwojach gibraltarskich,
osłanianiu desantu na Sycylię i lądowaniu aliantów w Salerno.
Ślązak zapisał się w historii również tym, że w Dniu D (6
czerwca 1944) płynął na czele wielkiej floty wojennej zmierza-
jącej w stronę Normandii. Ślęczkowski ranny w jednej z bitew
trafił do szpitala w Edynburgu i na krótko na inny polski nisz-
czyciel ORP Krakowiak. Do Polski wrócił 12 czerwca 1948.
Wcześniej jedynym znakiem życia, jaki od 1940 udało mu się
przesłać rodzinie, był dostarczony przez Czerwony Krzyż wia-
nuszek fig z Portugalii, podpisany fikcyjnym nazwiskiem oraz
symbolicznym imieniem Emilia. W 1949 urodziło się trzecie
dziecko Eugenii i Antoniego – Jan. A. Ślęczkowski został od-
znaczony m.in. medalem Atlantic Star 1939-1945 oraz War Me-
dal 1939-1945.

Ślęczkowski Edward (27.01.1912 B. – 11.03.1947) – lekarz
gminny w B. Absolwent LO w Tarnowie i krakowskiej Akade-
mii Medycznej (1937). Do 1939 lekarz zakładowy w Hucie Po-
kój w Rudzie Śląskiej, a od wybuchu wojny pracował w B. Cór-
ka Barbara jest lekarzem w Puławach.

Ślęczkowski Marek (12.11.1943 B.) lekarz medycyny, ordyna-
tor oddziału ortopedyczno-urazowego szpitala powiatowego 
w Żywcu, wcześniej zastępca ordynatora na takim samym 

oddziale szpitala w Chorzowie. Absolwent AM w Katowicach.
Rodzina: żona Elżbieta (ekonomistka), synowie - Wojciech
(nauczyciel wf), Tomasz (informatyk), Michał  (lekarz fizjotera-
peuta), czworo wnuków. Hobby - narty i pływanie. 

Ślęczkowski Włodzimierz (1909 - 1976) – lotnik Dywizjonu
302, uczestnik Bitwy o Anglię (bez strąceń samolotów nieprzy-
jaciela). Absolwent krakowskiej szkoły pilotażu, uczestnik kam-
panii wrześniowej 1939, przez Rumunię i Francję trafił do pol-

skiego wojska w Anglii. Po wykonaniu regulaminowej ilości lo-
tów służył jako mechanik lotniczy. Po wojnie osiadł na stałe 
w Leicester, gdzie pracował w fabryce obrabiarek, której został
współwłaścicielem. Po 1956 kilkakrotnie odwiedził B. Córka
Aneta Ślęczkowska-Peter.

Śliwa Jakub Stefan (7.07.1941 B.) – górnik, przewodnik i po-
eta. Absolwent szkoły zawodowej w B., technikum górniczego
w Trzebini-Sierszy oraz Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Po okresie trudnego dzieciństwa 
(w czasie wojny zmarła jego matka Anna), kiedy musiał praco-
wać m.in. u szewca, w piekarni i rozlewni wód mineralnych
„Milusia” w Muszynie, w 1958 trafił do Sierszy, a tam związał
swoje zawodowe życie z górnictwem. Oprócz tego udało mu się
realizować swoją pasję – turystykę. Został przewodnikiem tu-
rystyki pieszej z uprawnieniami na całą Polskę, przewodnikiem
I klasy oraz instruktorem przewodnictwa przy Kole Przewod-
ników w Jaworznie. Pisze też liryczne wiersze: „Widać w nich
barwy wiosny, ekscytację przyrodą, zachody słońca, rozpędzo-
ne górskie potoki, rozpalone gwiazdami letnie noce, a wszystko
przewiązane wstążeczką westchnień” – jak napisano o poezji
St. Śliwy. Wydał trzy tomiki wierszy: Wybór wierszy (1991),
Wiersze z dedykacją (1992) i Pisane bliskim (1994). Rodzina:
żona Fryderyka inżynier chemik, syn Marek – historyk (UJ).
Wiersz S. Śliwy z tomiku Z nutą tęsknoty:

Obraz w sercu widoczny

W moim sercu
Został obraz miasteczka
Z lat dziecięcych 
I lat dojrzewania
W rynku topole
I lipa pachnąca latem,
Studnia koło św. Floriana,
Trawniki z koniczyny,
A wokół – 
Przeważnie drewniane domy
I kilka kamienic.
Poza miastem – 
Pola uprawne
Z rumiankiem i bławatem
W zbożu.
Obok – 
Stara Bożnica,
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W której były warsztaty szkolne,
Stolarskie.
Wcześniej 
Stała zrujnowana
I tam
Traciłem duszę,
Kiedy zrywałem skóry 
Ze starych ksiąg
Na portfeliki.
Na środku rynku – 
Klomb kwiatowy
Okalał piękną lipę.
W czwartki 
Rozbrzmiewał jarmarczny gwar,
A cały rynek 
Oblepiony był kramami.
Na targowicy
Kwiczały wieprzki
I rżały konie.
Koło rzeźni,
Na księżych stawach,
Kastrowano
Powiązane powrozami
Konie,
Trzymane
Przez czterech ludzi, 
Wokół których
Dzieciarnia miała widok,
Jak w kinie.
To był horror.
W „Jajczarni”
Było kino – 
Wielkie wydarzenie
Kulturalne
Pan Czech – Nusiczko
Ogłaszał
Wszem i wobec
Zarządzenia władz, 
Bijąc pałeczkami 
W werbel,
By przyciągnąć ludzi.
Na „Gazonie”
Przy Liceum – 
Dawnym dworze Długoszowskich – 
Wieczorami
Schodziła się młodzież

Miasta.
Chrupiąc gorące bułki
Kupione w piekarni,
Która miała siedzibę
Pod Gminą,
Opowiadała plotki
Z całego dnia;
Starsi – 
Czasami pili wino.
„Arystokracja”
Chodziła z harmonią
Pod domy panienek
I wtedy – 
Rozbrzmiewał piękny śpiew
Wraz z muzyką.
Na wieży kościelnej,
Pan Kowalski
Z moim Ojcem
Grali pieśni Maryjne.
Gdy grali:
„Nie płacz już dziecino…”
To serce
Napełniało się płaczem
I ściskało w gardle.
Dla tej pieśni
Przyjeżdżałem z Sierszy
W nocy
I czekałem na przystanku
Do rana, 
By jej posłuchać,
Po czym
Następnym pociągiem – 
Odjeżdżałem
Pełen wiary i otuchy
Do dalszego życia.
Nieraz
Serce się ściska
I żali,
Że te dni już minęły.
W moim sercu
Został obraz 
Mojego miasteczka
Do dziś!
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Święch Stanisław (23.03.1934 B.) – ks. ze Zgromadzenia
Księży Najświętszego Serca Jezusowego, misjonarz w Za-

irze, pracuje w parafii św. Klemensa
w Kinszasie, honorowy obywatel gmi-
ny B. Od śmierci ojca Michała wycho-
waniem czwórki dzieci zajmowała się
matka Helena (de Turek). Po ukoń-
czeniu SP w B. (1948) i dwóch klasach
gimnazjum Stanisław wstąpił do Ma-
łego Seminarium Duchownego 
w Tarnowie. Święcenia kapłańskie
przyjął 23.06.1957, a za motto swoje-
go życia i pracy obrał słowa: „O Bo-
skie serce w pierś mą włóż gorącą mi-

łość ludzkich dusz”. Po 13 latach pracy duchownego die-
cezjalnego: Ujanowice (3 lata), Bochnia (9 lat) i Siedliska 
k. Jasła (rok), wstąpił do ZKNSJ, a po roku przygotowań, 
w październiku 1972 wyjechał na misje do Zairu, by zgod-
nie ze słowami założyciela Zgromadzenia: „Idźcie, dajcie
poznać światu miłość Najświętszego Serca Jezusowego”,
nieść miłość ludziom potrzebującym. Przez wiele lat spę-
dzonych w Afryce, pracował m.in. w Bosoko, Kisanganii,
Kinszasie i Lubutu. Po powrocie do kraju został sekreta-
rzem misji zagranicznych. 1.07.2007 w B. obchodził 50-le-
cie kapłaństwa. Niedługo potem ponownie wyjechał do Af-
ryki. W maju 2008 prezydent Lech Kaczyński za zasługi
dla kraju i misji nadał mu Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski, a wręczenia w polskiej ambasadzie w Kin-
szasie dokonał ambasador RP w Demokratycznej Republi-
ce Konga, Bogusław Nowakowski.

Święta Zofia – patronka B., jej wizerunek znajdował się
na miejskiej pieczęci. Według legendy wdowa żyjąca w cza-
sach Hadriana, matka trzech córek – Wiary, Nadziei i Mi-
łości, ściętych na rozkaz Antiocha, za odmowę oddawania
czci pogańskim bożkom. Zofia zmarła z rozpaczy na ich
grobie, trzy dni po śmierci dzieci. Postawa bohaterskich
dziewczynek i świętej matki stały się symbolami cnót
chrześcijańskich. W B. od najdawniejszych czasów
św. Zofia jest otaczana szczególną czcią mieszkańców,
m.in. za sprawą → kościoła pod jej wezwaniem i znajdują-
cego się tam obrazu z wizerunkiem świętej z córkami.

Święty Florian (►) – dziś patron strażaków i opiekun
chroniący od ognia. Jego kapliczka powstała na rynku 
w 1800. W tym czasie w B. wybudowano również dwie
studnie miejskie, mające ułatwić czerpanie wody w razie
pożaru – jedną na rynku, drugą – zwaną „drużbakiem” -
na ul. Okrężnej. Kapliczka, jako jeden z nielicznych obiek-
tów, ocalała podczas wielkiego → pożaru miasta w 1889.

� Z bobowskiego archiwum
Do Szanownej Rady Gminnej
Mile mi jest w dniu dzisiejszym złożyć na ręce Wielmożnego
Pana Józefa Dzikiewicza Ojca miasteczka Bobowej kwotę
50 złp. (słownie pięćdziesiąt złp.) na cel Św. Floriana, który
stoi od lat kilkunastu zupełnie nie ogrodzony, gdzie w ża-
dnym miasteczku nie jest wizerunek Św. Floriana tak opusz-
czony i zaniedbany jak u nas.
Podpisana, gdy była zdrowa, zawsze miała na starannej
opiece Św. Floriana. Dzisiaj jako chora od sześciu miesięcy 
i już prawie walczy ze śmiercią na łożu śmiertelnym, nie jest
wstanie uczynić tego, aby ogrodzenie tak konieczne choć ze
sztachet było. Przeto udaję się z gorącą prośbą i życzeniem,
aby do powyższej - złożonej w gotówce pieniędzy przez pod-
pisaną - Szanowna Rada Gminna raczyła uchwalić pewną
sumę pieniędzy, którą Zwierzchność Gminna pobrała 
z grzywien sądowych oraz z Władz Administracyjnych. Pie-
niędzmi pochodzącymi przeto bez uszczerbku dobra gmin-
nego przyjdzie z łatwością Zwierzchności Gminnej poprzeć
tak wzniosły cel. Aby Św. Florian miał być ogrodzony spełni
ten obowiązek chrześcijański i społeczny, a da zadowolenie
mojemu sercu jeszcze za życia mojego. 
W tej prośbie i w tym celu zwracam się do wszystkich Ojców
zasiadających w Radzie Gminnej, aby raczyli i mogli się po-
starać poprzeć usilnie moją prośbę, aby w krótkim czasie po-
kazać swoje czynne, chwalebne i nieopieszałe serca dawanie
w tem celu, nie odkładając z jednego dnia na drugi dzień.
Z góry będąc w przekonaniu, że Szanowna Rada Gminna
nie zostanie głucha i moją prośbą niewątpliwie do poparcia
w tem celu się przyczyni – za co wyrażam moje serdeczne po-
dziękowanie.
Katarzyna Szumińska, 19 maja 1927 roku
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T
Tajne nauczanie – rozpoczęło się w B. w 1942, kiedy
to Powiatowa Komisja Oświaty i Kultury w Gorlicach po-
wołała podkomisję egzaminacyjną dla Stróż i B. Kierowni-
kiem podkomisji został → dr Jan Zaremba (język polski), 
a w jej skład wchodzili - Ludwik Krzyżak (biologia), prof.
Hugo Steinhaus (matematyka, języki obce) i dr Wanda Za-
rembina (historia, geografia). Utworzono też „trójki gmin-
ne” i powołano łączników, którym dla B. była nauczycielka
Bronisława Chomicz. Z upływem czasu w tajnym naucza-
niu wykształciła się m.in. metoda indywidualnej pracy 
z uczniem, którą prowadziły B. Chomicz, Zofia Delekta,
Maria Wójcik, Urszula Gruszczyńska-Hermachowa (pseu-
donim „Irena”, członek Związku Walki Zbrojnej, komen-
dantka Wojskowej Służby Kobiet w obwodzie Gorlice, za-
mordowana przez gestapo) i Filomena Gąsior. Komplety
na szczeblu gimnazjalnym prowadzili prof. Aureliusz Dziu-
nikowski (prowadził również tajne nauczanie w Wilczys-
kach i Stróżach, po wojnie był dyrektorem LO w Tarno-
wie-Mościcach), → prof. Kazimierz Pięta, Jan Potoczek,
Jan Wędka. Przygotowanie z religii prowadził ks. Józef
Grzegorzek. W skład jednego z takich kompletów wcho-
dzili: Barbara Hebda (Laskowska), Zofia Padoł (Rębisz), 
→ Antoni Szpila, Zdzisław Laska. Ta grupa omawiała ma-
teriał z zakresu I klasy gimnazjum według programów
przedwojennych. Równolegle na tajne komplety w B.
uczęszczała druga grupa, w niej m.in. Stanisław Foryś 
i Marian Pietrzykowski. Trzecią formą nauki było posze-
rzanie wiadomości w ramach obowiązujących programów,
taką pracę prowadzili m.in. Józef Ponikło, → Paweł Wałek 
i Felicja Mika. „Dużym utrudnieniem był brak podręczni-
ków i lektur – wspomina Zofia Rębisz. – Korzystało się 
z zachowanych książek przedwojennych  i notatek wykła-
dowców. Mieliśmy jeden komplet podręczników, który
przechodził z rąk do rąk. Po zakończeniu drugiej klasy od-
bywały się egzaminy. Jeden z nich miał miejsce w domu
państwa Steców, w którym w czasie wojny mieszkał
prof. Dziunikowki. Egzaminatorami byli profesor Stein-
haus (pseudonim Krochmalny) i dr Zaremba. 

BOBOWA A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ż

{ 133 }



Jan Zaremba, jako przewodniczący komisji, poinformował
ustnie zdających o wynikach, a dokumentacja była sporzą-
dzona na świstkach papieru z wypisanymi ocenami. 
Po wojnie komisja weryfikacyjna w Gorlicach na podsta-
wie tych dokumentów wydawała zaświadczenia umożli-
wiające przejście do następnej klasy. Pieniądze za egza-
miny odbierał członek podkomisji i rozdzielał jako zapo-
mogi najbardziej potrzebującym. Zamożniejsi uczniowie
płacili produktami żywnościowymi. Moi rodzice nie byli
zamożni i byłam zwolniona z opłat. Z ogromną wdzięcz-
nością wspominam panią Paulinę Stec – prywatnie te-
ściową prof. Dziunikowskiego – która zachęcała mnie 
do nauki i umożliwiała korzystanie z tajnych kompletów,
mówiąc, że tego, czego się nauczę, ani woda mi nie zabie-
rze, ani ogień nie spali. Warto podkreślić, że przy okazji
zakonspirowanego nauczania w Bobowej nie było tzw.
wsypy. Ucząca się młodzież, rodzice i mieszkańcy wsi so-
lidarnie strzegli tajemnicy wspomagani nawet przez nie-
których członków bobowskiej policji współpracujących 
z AK.”

Tarasek Tomasz (10.10.1963 Grybów) – radny gminny 
od 1998, sołtys Wilczysk od 1996, prezes gminy OSP, nau-
czyciel w SP w Stróżnej.  Absolwent AR w Krakowie. 
Nagrodzony Mostem Starosty gorlickiego za osiągnięcia 
w dziedzinie animacji kultury. Członek → Regionalnego
Zespołu Pieśni i Tańca „Koronka”. Rodzina: żona Barbara,
dyrektor SP w Grybowie, synowie Maciej i Jakub. 
Hobby – taniec, muzyka, polityka, aktywny wypoczynek.

Tarasek Wiesław (20.08.1952 Wilczyska) – dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach od 2007.
Absolwent AWF Kraków. Pracował jako nauczyciel wy-
chowania fizycznego w SP w Kobylance (1974-77), Wilczys-
kach (1977-80), B. (1980-84) i ponownie Wilczyskach
(1990-2007) oraz inspektor oświaty w B. (1984-90). Rodzi-
na: żona Ewa, nauczycielka w SP w Łużnej, córki Joanna 
i Renata. Hobby - sport pod wszelkimi postaciami, 
od uprawiania ulubionych dyscyplin po organizację maso-
wych imprez rekreacyjnych i poprawę bazy sportowej.

Tarnowscy – trzeci z kolei ród właścicieli B. W 1625 
od → Achacego III Jordana kupił ją Joachim Tarnowski.

� Pół żartem, pół serio
Telefon – „Bobowa, oprócz koronek klockowych, słynie
również z tego, że od niedawna posiada jeden automat tele-
foniczny i jedną taksówkę. Automat bywał zawsze popsuty,
dlatego rozmowę lepiej zamówić na poczcie. Na Warszawę
czekało się wówczas tylko cztery dni, a czekając aż napra-
wią automat można było stracić nawet dwa tygodnie. 
Z Warszawą jednak najszybciej skontaktować się można,
zamawiając stojącą niedaleko telefonu taksówkę, ale rozmo-
wa kosztuje wówczas znacznie więcej, niż cena kilograma
żetonów C. Żetonów zresztą w Bobowej nie można było ku-
pić, dlatego jeśli ktoś chciał zadzwonić do Nowego Sącza,
musiał tam wcześniej pojechać po żetony. Problemy łączno-
ści Bobowej ze światem miał rozwiązać społeczny komitet te-
lefonizacyjny, ale zanim komitet rozwiązał problemy, sam
został rozwiązany. Wszystkim, którzy wcześniej wpłacili
pieniądze, po komitecie pozostały na pamiątkę słupy telefo-
niczne. Z samego słupa nie da się oczywiście zadzwonić, ale
można przynajmniej na niego wyjść i zobaczyć, czy automat
na rynku jest akurat czynny. Najstarsi mieszkańcy Bobowej
nie mogą się nadziwić, jak to się dzieje, bo przed wojną Bole-
sław Wieniawa-Długoszowski jechał konno do stolicy 
o dzień krócej, niż teraz czeka się na połączenie”.
(Marginałki sądeckie 1998)
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Teatr Amatorski (▲) – rozpoczął działalność przy 
→ Towarzystwie Miłośników Ziemi Bobowskiej w grud-
niu 1985 wystawieniem Jasełek. Działał do 1991. Założy-
cielką, opiekunką i reżyserką była → Barbara Kowalska, 
a teatr – zgodnie ze swoją nazwą – utrzymywał się wy-
łącznie z wkładu pracy swoich członków i wpływów z bi-
letów. Próby odbywały się w domach, remizie straży po-
żarnej i urzędzie gminy. Swego czasu lokalną sensację
wzbudził spektakl Próba generalna wystawiany w No-
wym Sączu, bowiem jedną z głównych ról zagrał 
→ Jerzy Nalepka, wówczas sądecki kurator oświaty.
Teatr zdobył m.in. wyróżnienie na Ogólnopolskim Prze-
glądzie Teatrów Amatorskich – Tarnogród 1990 i zapre-
zentował się w telewizyjnym programie kulturalnym Pe-
gaz wystawiając Zemstę podczas Papkinady w warszaw-

skim Teatrze na Wodzie. Spektakle wystawione przez
TA: Jasełka (1985), Zemsta (1986), Betlejem polskie
(1987), Blaszany kubek (1988), Sługa niepokalanej
(1988), Gość oczekiwany (1989), Paść może i naród wiel-
ki, nie może tylko nikczemny (1989), Zagłoba swatem
(1989), Znak krzyża (1990), Próba generalna (1991). 
Najaktywniejsi aktorzy TA to m.in.: Mieczysław Domin,
Antoni Durlak, → Franciszek Gal, → Bogumiła Kowal-
ska, → Bogdan Krok, Stanisław Lubas, ks. Józef Makow-
ski, Maria Matusik, → Józefa Myśliwiec, ks. Piotr Pabis,
→ Roman Pater, → Stanisław Pater, Antoni Stanek, Jad-
wiga Wiejaczka, → Maria Ziomek, → Józef Gucwa, Sta-
nisław Chmura, Maria Chudzik, Maria Kubicka, 
→ Katarzyna Matusik, Mateusz Matusik, Lucjan Krok. 
(Na zdjęciu M. Ziomek i A. Stanek).

BOBOWA A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ż

{ 135 }



Teatr Ludowy – powstał przy → GOK w 1984 i działał przez
15 lat. Centralną postacią teatru była Teresa Król – pełniąca
w zespole rolę pierwszej aktorki, mamy, babci, koleżanki, 
a jeśli zaszła potrzeba, również sierżanta utrzymującego dys-
cyplinę. Na scenie występowała również duża część jej rodzi-
ny włącznie z wnukami. Reżyserem spektakli wystawianych
przez TL był → Bogdan Krok, a najaktywniejsi aktorzy to
m.in.: Elżbieta i Stanisław Ligęzowie, Stanisław Olszewski,
rodzina Kroków, → Ryszard Popardowski, Kazimierz Chmu-
ra, Mieczysław Gawlik. Na Ogólnopolskich Sejmikach Teat-
rów Wiejskich w Tarnogrodzie wystawiali spektakle: Tato,
tato, sprawa się rypła, Urodziny i Znachorka. „Nagłe zmiany
społeczne, pogoń za pracą, śmierć niektórych z nas spowodo-
wały stopniowy zanik grupy i zaprzestanie działalności – pisał
o zespole B. Krok. – Pozostały wspomnienia i przyjaźń do dziś
oraz setki zdjęć, kaset ze spektakli oraz dyplomów”.

� A to ciekawe
Telewizor – pierwszy odbiornik w B. znalazł się w domu 
→ Antoniego Szpili w 1958. Telewizor marki Belweder został
zakupiony w Raciborzu na talon otrzymany w Fabryce Maszyn
i Urządzeń Górniczych. W Raciborzu telewizor nieźle odbierał,
ale po przeprowadzce do B. powstał problem, bowiem w okolicy
nie było żadnego przekaźnika, a prąd podciągnięto tu ledwie
rok wcześniej (→ elektryfikacja). Zbyt nowoczesne na tamte cza-
sy urządzenie, zostało na kilka lat odłożone na szafę. Do uro-
czystej inauguracji odbioru telewizji doszło dopiero w maju
1962. Po wielogodzinnych manewrach anteną przy udziale Je-
rzego Wilkosza, pierwszą sceną, jaką A. Szpila zobaczył w tele-
wizji, był wjazd peletonu Wyścigu Pokoju w bramę stadionu 
na finiszu jednego z etapów. O ile telewizor A. Szpili był pierw-
szym egzemplarzem w B., to prawdopodobnie nieco wcześniej
uruchomiony został odbiornik J. Wilkosza, który był bodaj naj-
większym pasjonatem nowinek RTV w okolicy. Jego dom był
również w tamtym okresie otwarty dla wszystkich chętnych,
którzy chcieli zobaczyć w telewizji pierwsze odcinki słynnego se-
rialu Zorro i inne programy wczesnych lat 60. XX wieku.

Tokarska Zofia (26.04.1948 Budziwój) – emerytowana nau-
czycielka języka polskiego w → LO w B. (1970-2007). Absol-
wentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (1970).
Rodzina - dwie córki, nauczycielki. Hobby - historia i wiedza 
o kulturze.

Tokarz Jerzy ks. (28.01.1966 Olszyny k. Zakliczyna) – wi-
kariusz i katecheta w B. od 1999. Absolwent LO im. Jana
hetmana Tarnowskiego w Tarnowie (1985) i tamtejszego
Wyższego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłań-
skie otrzymał 25 maja 1991 z rąk biskupa Józefa Życińskie-
go. W tym samym roku został skierowany na pierwszą pla-
cówkę wikariuszowską do Pustkowa. W latach 1993-99
pracował w parafii św. Jakuba w Brzesku.

Tokarz Karol (9.02.1945 Siary) – dyrektor → LO w B.
(1985-91), absolwent studiów matematyczno-fizycznych
UJ. Od 1966 pracował jako nauczyciel – najpierw w SP 
w Binarowej, a od 1970 jako nauczyciel fizyki w B. Wielo-
letni prezes miejscowego oddziału ZNP.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Bobowskiej – powsta-
ło 9 października 1984 z inicjatywy → dr. Adama Ślęczkow-
skiego i → Stanisława Oświecimskiego. Zebranie założy-
cielskie, w którym uczestniczyły 24 osoby wybrało tymcza-
sowy zarząd w składzie: → Krystyna Kipiel (przewodniczą-
ca) oraz Antoni Stanek, → Barbara Kowalska i → Stanisław
Pater. Pierwsze walne zebranie TMZB 6 lipca 1985 wybra-
ło zarząd w składzie: St. Pater (przewodniczący), K. Kipiel
(wiceprzewodnicząca), A. Stanek, B. Kowalska, Maria Ma-
tusik, Maria Myśliwiec, → Jerzy Nalepka, St. Oświecimski,
→ Bronisław Płaza, A. Ślęczkowski, Stanisław Turek. Ce-
lem Towarzystwa było m.in. kultywowanie tradycji kultu-
ralnych i propagowanie walorów B., zachowanie pamięci 
o przeszłości, troska o rozwój miejscowości i działalność
kulturalno-rozrywkowa. W tym celu powołano do życia →
Teatr Amatorski. Co roku członkowie TMZB przygotowy-
wali tematyczne wystawy fotograficzne, m.in. Bobowa
dawniej i dziś oraz spotkania poetyckie Wiersze z Bobowej
i o Bobowej. Organizowano również wieczory, podczas któ-
rych m.in. → Mieczysław Kowalski, St. Pater czy St. Turek
dzielili się ze słuchaczami swoimi wspomnieniami z okresu
II wojny światowej. Największym przedsięwzięciem przy-
gotowanym przez Towarzystwo była organizacja obcho-
dów 650-lecia B. w 1989. Jubileusz zainaugurowała msza
św. odprawiona przez ks. bp. Jerzego Ablewicza. W ra-
mach 650-lecia odbył się m.in. zjazd bobowiaków, sesja po-
pularno-naukowa poświęcona historii B., wieczornica 
→ o gen. Bolesławie Wieniawie Długoszowskim, wystawy
malarstwa, fotografii, rękodzieła ludowego, festyny, plener
malarski, wystawienie sztuk teatralnych. Członkowie To-
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warzystwa czynnie uczestniczyli również w budowie kapli-
cy cmentarnej, organizacji obchodów 50-lecia → LO (B.
Kowalska opracowała album fotograficzny, sprawozdanie z
uroczystości i monografię szkoły). 24 członków Towarzy-
stwa uczestniczyło w „pogrzebie prochów” gen. Długo-
szowskiego w Krakowie.

Turek Lucyna (9.05.1970 Grybów) – nauczycielka-kate-
chetka od 1995 w → SP w B. Absolwentka Instytutu Teolo-
gii w Tarnowie – filii krakowskiej Papieskiej Akademii
Teologicznej. Od 2001 drużynowa i opiekunka założonej
przez siebie drużyny harcerskiej, a od 2008 zastępca ko-
mendanta Hufca Gorlice. Od 2005 wraz z drużyną uczest-
niczy w Międzynarodowych Spotkaniach Młodych, będą-
cych formą nagrody dla najlepszych harcerzy. W 2000
uczniowie z B., biorący pod jej opieką udział w konkursie
pt. „List – przesłanie na XXI wiek”, pojechali w nagrodę
do Rzymu na audiencję do Jana Pawła II. Hobby – oprócz
pracy z dziećmi w drużynie harcerskiej, pielęgnacja przy-
domowego ogródka.

U
Ulice – jest ich w B. 52, a obecne nazwy zostały nadane
przez Radę Gminy 27.10.2008: Rynek, Grunwaldzka, Wę-
gierska, ks. Jana Czuby, św. Wawrzyńca, Bohaterów Bobo-
wej, Długoszowskich, Rybacka, Okrężna, Pocztowa, Wia-
dukt, Grochowska, Topolowa, Targowa, Zielona, św. Zofii,
Skarpa, Kolegiacka, Żydowska, bp. Ludwika Łętowskiego,
Gryfitów, Ogrodowa, Stawowa, Raj, Widok, Wspólna, Pol-
na, Potok, św. Krzyża, Armii Krajowej, Sporna, Kręta,
Sportowa, Graniczna, Pławienka, Słonecznikowa, Piekars-
ka, ks. Jana Kurka, Jasna, Krótka, Akacjowa, Górzysta,
Nadbrzeżna, 3 Maja, Wichrowa, Brzozowa, Zamczysko,
Boczna, Sędziszowska, Berdechowska, Słoneczna, Półanki. 

Urbanek Adam (10.09.1954 Grudna Kępska) – dyrektor
→ SP od 1991, a nauczyciel od 1975. Absolwent Studium

Nauczycielskiego (1975), AWF w Krakowie (1983), a pody-
plomowo zarządzania oświatą i oligofrenopedagogiki.
Radny gminny, przewodniczący komisji budżetowej 
i społeczny zastępca wójta 1994-97, radny powiatowy 
od 1998, członek Zarządu Powiatu Gorlickiego i wice-
przewodniczący Rady Powiatu. Od 1991 prezes i trener
siatkówki w → MKS Podkarpacie. Wcześniej trener pił-
karzy w LKS (→ LZS), z którymi awansował do A-klasy,
wybudował też szatnie na → stadionie. Odznaczony
m.in. Złotą i Srebrną Odznaką Polskiego Związku Piłki
Siatkowej. Rodzina - żona Grażyna – pracownik admi-
nistracyjny → ZSZ w B., pięcioro dzieci - Aneta (absol-
wentka AE w Katowicach), Marta (AWF Kraków, nau-
czyciel, trener II klasy), Monika (germanistka, nauczy-
cielka), Jolanta (absolwentka PWSZ w Nowym Sączu 
i studentka WSB-NLU), Marcin (student PWSZ). Hobby
– piłka siatkowa pod wszelkimi postaciami: gra w druży-
nie, prowadzenie treningów, oglądanie meczów na żywo
i w telewizji oraz sędziowanie.

Urbanek Czesław (1933 B.) – wieloletni pracownik Dy-
rekcji Okręgowej PKP w Krakowie. Syn Jana i Heleny,
pochodzi z rodziny kolejarskiej, która mieszkała na stacji
w B. Po ukończeniu → SP i → LO w B. (1951) wyjechał 
do Krakowa na studia na politechnice i pozostał tam 
na stałe. Współpracował przy budowie nowego budynku
na stacji kolejowej B.-Miasto, powstałego w trakcie elekt-
ryfikacji tej linii.

Urbanek Jan (20.03.1930 Zborowice) – emerytowany
nauczyciel, 1963-72 przewodniczący Gromadzkiej Rady
Narodowej w B. (patrz → burmistrz). Absolwent biologii 
i chemii w Studium Nauczycielskim w Krośnie (1967). Pra-
cował jako nauczyciel w SP w Sękowej (1950-53) i kierow-
nik Wiejskiego Domu Kultury w Grudnej Kępskiej (1953-
61), a od 1972 do emerytury w 1987 nauczyciel w SP 
w Stróżnej. Podczas trzech kadencji jego pracy w GRN,
m.in. przebudowano rynek, wybudowano chodnik do stacji
B. – Miasto, w czynie społecznym wybudowano Gminny
Ośrodek Zdrowia, pocztę, most na → Białej do Brzanej
oraz opracowano dokumentację na budowę wodociągu.
Odznaczony medalem za odwagę za uratowanie tonącego
chłopca, który wpadł pod lód podczas ślizgania na Białej.
Żona, emerytowana nauczycielka, syn – dyrektor szkoły 
w B., córka - nauczycielka w Jankowej.
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Urbanik Czesława, z domu Szumińska (28.03.1925 B.) –
bibliotekarka, nauczycielka. W latach 1955-87 prowadziła
Gminną Bibliotekę Publiczną w B. Mąż Julian (1932-1987)
– kolejarz, jako rencista prowadził filię biblioteki w Siedlis-
kach. Syn Władysław, córka Dorota. Hobby – robótki 
na drutach.

Urbaś Jan – (30.05.1909 Stróże – 6.04.1964 Biecz) dyrek-
tor → LO w B. (1950-54), magister filozofii i pedagogiki.
Za jego kadencji liceum zyskało prawa szkoły państwowej.
Przeprowadził kapitalny remont budynku. Nauczyciel 
w Łucku, Grybowie i Choszcznie. Po odejściu z B. dyrektor
LO w Bieczu.

Urząd Stanu Cywilnego – powołano w 1946. Przez
pierwsze lata swojej działalności był wielokrotnie powo-
dem nieporozumień. Przepisywanie dotychczasowych met-
ryk kościelnych musiało sprawiać ówczesnym urzędnikom
nie lada kłopot, szczególnie np. łacińskie nazwy miesięcy,
których nieznajomość stawała się powodem zmiany daty
urodzenia wielu osób.

W
Walicki Jan (15.01.1951 B.) – wieloletni nauczyciel języka
niemieckiego w LO w B., zastępca dyrektora → ZSZ (1994-
96). W ZSZ do 1998. Absolwent filologii germańskiej 
na UJ. Obecnie w WSB – NLU w Nowym Sączu.

Wałek Paweł (10.12.1897-1966) – nauczyciel, kierownik 
→ SP (1929-55) i jednocześnie dyrektor → ZSZ (1946-52),
zaangażowany w działalność społeczną na wielu polach.
Jedna z najbardziej zasłużonych postaci dla szkolnictwa 
w B., gdzie trafił przeniesiony przez KOSZ z Krużlowej. Je-
den z inicjatorów reaktywowania po wojnie ZSZ. W kroni-
ce SP zachował się pożegnalny zapis P. Wałka, kiedy mu-

siał odejść z pracy w B.: „Z dniem 31 października 1954 r.
po 25 latach sumiennej i rzetelnej pracy nauczycielskiej
na skutek złośliwości niektórych osób przeniesiony zosta-
łem w stan nieczynny. W ciągu moich lat pracy w Bobowej
zorganizowałem liceum ogólnokształcące, zasadniczą
szkołę zawodową, uruchomiłem spółdzielnię mleczarską.
W tych instytucjach pracuje do dziś wiele osób, a dla mnie
zabrakło miejsca w Bobowej. Złośliwość ludzka i zazdrość
nie mają granic i przez nią zmuszony jestem opuścić pla-
cówkę, rzekomo dla dobra szkoły”.
Nieoficjalnie wiadomo, że komunistycznym władzom nie
podobały się bliskie kontakty P. Wałka z bobowskimi księż-
mi. Według jednej z relacji w 1955 miało nawet dojść do ta-
kiego incydentu, kiedy to do mieszkania Wałków wszedł
funkcjonariusz SB, grożąc, że jeśli zastanie tam 
→ ks. Jana Kurka, to go zastrzeli. Po tym wydarzeniu 
Wałek został przeniesiony do Charsznicy, gdzie do 1958
był kierownikiem szkoły. Później, aż do śmierci, na takim
samym stanowisku pracował w Wadowie, obecnie dzielni-
cy Nowej Huty. (Patrz album zdjęć A-72).

Warchałowski Stanisław ks. (1877 – 26.03.1947)– → pro-
boszcz (1909-47). Zwolennik tradycyjnych metod pracy
duszpasterskiej, ugodowy, starający się łagodzić wszelkie
konflikty. Orędownik tolerancji religijnej. Do legendy
przedwojennej B. przeszły słynne wieczorne spacery wo-
kół rynku księdza proboszcza z cadykiem Ben Zionem. 
W parafii przeżył dwie wojny światowe.

Warzecha Krzysztof (►) (21.06.1963 Ciężkowice) – jedy-
ny taksówkarz w B. Na postoju w rynku dyżuruje nieprze-
rwanie od 1996. Podczas kursów po B. oraz okolicy praco-
wał już na trzynastu samochodach. Woził znanych artys-
tów, sportowców i polityków, ale bywało, że głównymi pa-
sażerami było tuzin kur wiezionych z targu. Absolwent
technikum mechanicznego w Tarnowie, pracował również
jako elektromonter w PKP, ale od kilkunastu lat podkreśla,
że jego pracą i jedyną pasją jest taksówka. Kibic i komenta-
tor sportowy (na własny użytek), codziennie od rana z nie-
odłącznymi gazetami sportowymi. W latach szkolnych od-
krył swojego sobowtóra. Podczas kolonii letnich nad mo-
rzem okazało się, że jego nowy i najlepszy wakacyjny kole-
ga nazywa się… Krzysztof Warzecha. Tamten drugi pocho-
dzi z Chrzanowa.
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Weiss Szewach – ambasador Izraela w Polsce, były prze-
wodniczący Knesetu. Odwiedził B. 9 marca 2001. Powie-
dział wówczas m.in.: „Bobow to ważne miejsce dla naszej
tradycji. Wielu Żydów na całym świecie wierzy, że w Bo-
bow mieszkał sławny rabin, ktoś jak poseł Boga. To wyjąt-
kowe miejsce o wielkim prestiżu historycznym. Ja nigdy
nie wierzył, że ja tutaj kiedyś będę. Dla mnie przyjechać 
do Bobw, to realizacja narodowej pamięci”.

Wesele (▲) – film Andrzeja Wajdy z 1973. W jednej z epizo-
dycznych ról występują tam m.in. członkowie zespołu
„Koronka”: → Zofia Wojna (jako Starościna wręczająca
kwiaty Danielowi Olbrychskiemu, czyli Panu Młodemu),
Stefania Górska, Zofia Lisik, Maria Magiera, Józef Wie-
jaczka, Jan Lisik, Władysław Laskowski, Kazimierz Ga-
jewski, Zuzanna Śliwa, Wiesława Raczoń, Maria Szczepa-
nek, Władysława Gucwa, Julian Durlak, Józef Ryzner, Jó-
zef Stokłosa, Marian Kurzawa. Członkowie zespołu spę-
dzili wówczas dziesięć dni na planie filmowym w Krako-
wie i miesiąc w Czosnowie k. Warszawy podczas zdjęć
próbnych, a → Bogumiła Kowalska otrzymała od reżysera
propozycję zagrania roli Panny Młodej. Zdjęcia próbne 
do filmu opublikowano w miesięczniku „Ekran” z 28 listo-
pada 1971.
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� A to ciekawe
„O zaangażowaniu bobowskiego zespołu do Wesela zadecydo-
wały jednak chyba bezpośrednio – tak sądzi kierowniczka
świetlicy Albina Nowak – ubiegłoroczne sukcesy w II Festiwalu
Kulturalnym Związków Zawodowych i występy na scenach
warszawskich, m.in. w Filharmonii Narodowej, gdzie oklaski-
wali go przedstawiciele Polonii – pisał tygodnik »Podkarpacie«
20 kwietnia 1972. – Zdjęcia do Wesela, mówi p. Wojna, są już
ukończone. Trwały od listopada ub. roku. Piętnastu członków
zespołu kilkakrotnie dowożono do warszawskiego atelier oraz
na plenery specjalnymi autobusami „Orbisu”. W przeciwień-
stwie bowiem do oryginału Wyspiańskiego, Wajda pokaże Ryd-
lowskie weselisko nie tylko w chacie rozśpiewanej, ale także 
w plenerze. Tych zdjęć w Bronowicach, które są dzisiaj dzielni-
cą 11-piętrowych punktowców, nie można było wykonać. Odpo-
wiedni dom wybudowano więc w Nowej Wsi, w okolicy Krako-
wa (…). Pani Wojna z wyraźną satysfakcją zaznacza, że w fil-
mie kreuje postać wcale nie drugoplanową. Jest Starościną.
Podczas uczty zasiada na honorowym miejscu, dogląda pracy
w kuchni, do ślubu przyjeżdża na pierwszej furmance. Tańczy
nie tylko z Kazimierzem Opalińskim, ale z samym Panem
Młodym – oczywiście Danielem Olbrychskim.”

Wesele Nechemy (► str. 141, 142, 143 ) – (Chumci) Halber-
stam z Mojżeszem Stemplem, synem wiceprezesa Rady Gminy
Żydowskiej w Krakowie i posła na Sejm RP Feivisha Stempla,
odbyło się we wtorek 10 marca 1931. Uroczystości weselne z po-
wodu swojego rozmachu na trwałe zapisały się w historii B.
i głośno było o nich w całej Galicji. Goście przyjechali specjal-
nymi pociągami (które czekały na stacji do zakończenia uro-
czystości) z Krakowa, Chrzanowa i Wiednia, a ich liczbę oce-
niono na kilka tysięcy. Obecni byli reporterzy najpoczytniej-
szych wówczas pism. 12 marca relację z wesela zamieścił
„Nowy Dziennik”, obszernie pisał również na swoich łamach
ilustrowany „Światowid”. Uroczystości rozpoczęły się  o godzi-
nie 17, a uczta weselna trwała do rana. Gości pana młodego 
na stacji kolejowej witała banderia konna oraz grupa rabinów 
w obrzędowych strojach. Młodzi bobowscy Żydzi wypożyczyli
na tę okazję od miejscowych gospodarzy 40 koni, a z krakow-
skich teatrów kostiumy, m.in. Arabów i żydowskich wojowni-
ków, w które byli przebrani. Mimo wcześniejszych prób, 
nieprzywykli do konnej jazdy 
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Żydzi spadali z koni, raczej je prowadząc niż jadąc w orszaku.
Za konną banderią czwórkami szła piechota pobożnych chasy-
dów w czarnych płaszczach i wysokich czapach, a rzeka ludz-
kich głów rozciągała się na całej długości dzisiejszej B. W zbio-
rach Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego zachowało
się kilkadziesiąt zdjęć młodego wówczas krakowskiego foto-
grafa Zeeva Aleksandrowicza, który aparatem marki Leica
dokumentował tamto wydarzenie. Pokazują one m.in. pochód
weselnych gości idących ze stacji kolejowej do miasta oraz wi-
tającą ich orkiestrę klezmerską. Na domu cadyka umieszczo-
no hebrajski napis „Pan młody jest jak król”. Ślub odbył się
późnym popołudniem na rynku, a sama ceremonia zaślubin
na dziedzińcu synagogi pod baldachimem zwanym chupą. 
Narzeczonego pod chupę wprowadzał swat w towarzystwie
krewnych, a narzeczona wraz z matką i teściową po siedmio-
krotnym okrążeniu chupy mogła stanąć obok przyszłego
męża. Według zachowanych relacji, z powodu ogromnego tło-
ku niewielu gości mogło pochwalić się, że udało im się coś
zjeść lub wypić na tym weselu. Nikt jednak nie narzekał, cie-
sząc się z możliwości samego uczestnictwa w niezwykłym wy-
darzeniu. Wesele ożyło raz jeszcze w 2004 za sprawą Krakow-
skiego Towarzystwa Fotograficznego oraz Władysława Klim-
czaka i Aleksandra B. Skotnickiego, którzy posiadane zdjęcia
zaprezentowali podczas wystawy fotografii dokumentalno-his-
torycznej Społeczność żydowska w Polsce – zwyczaje i udział
w walce o Niepodległość oraz w książce o tym samym tytule.

Wiatr Krystyna (14.12.1943 Stróże) – nauczycielka. 
Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocław-
skim (1967). Pracowała w ZSZ w Bieczu (1967-69) oraz →
LO (1969-2003), a także jako kierownik internatu w latach
70. Przygotowująca się pod jej kierunkiem uczennica, Jo-
lanta Waląg, zakwalifikowała się do centralnej olimpiady 
z języka polskiego. Hobby - literatura, teatr i podróże.

Wiek-Langer Zofia (23.04.1953 Gorysławice) – lekarz, chi-
rurg-stomatolog, współwłaściciel NZOZ Langmed. Absol-
wentka AM w Krakowie (1977). Pracowała w ZOZ Busku-
Zdroju (1977-79) i GOZ B. (1979-2000). W 1996 uzyskała spe-
cjalizację z chirurgii stomatologicznej. Rodzina: mąż → Stani-
sław, syn Wojciech, córki – → Dominika i Agnieszka. Hobby –
podróże, aktywna turystyka, książki, dekorowanie wnętrz.

Wieniawa – herb rodziny → Długoszowskich przedstawia-
jący głowę byka na żółtym tle.

Wilkosz Adam (1.01.1905 B. - kwiecień 1955) – dyrektor
→ ZSZ (1952-54). Absolwent seminarium nauczycielskiego
w Tarnowie oraz wyższego kursu nauczycielskiego.

Wilkosz Maria (29.01.1928 B. – 4.06.2008) – nauczyciel-
ka. Jako nastolatka w 1944 pół roku przymusowo spędziła
przy budowie niemieckich umocnień wojskowych i sieci
okopów w północnej części B. Absolwentka Gimnazjum
Kupieckiego w Tarnowie (1945), liceum pedagogicznego
(1947) i Państwowej Szkoły Gospodarczej w Krakowie
(1948). Pracowała w SP w Stróżnej (1948-50), Wydziale
Oświaty w Gorlicach jako instruktor wychowania fizyczne-
go, jednocześnie kontynuując naukę na wyższych kursach
nauczycielskich (1950-52), SP w Brzanie (1952-57), 
a od 1957 do emerytury w → SP w B. Aktywna działaczka
ZNP i PCK, gdzie pełniła wiele honorowych funkcji. 
Z mężem Jerzym wychowała trójkę dzieci.

Witowski Jan – pierwszy pisarz miejski, powołany 
na to stanowisko w 1744.

Właściciele – B. to kolejno: ród → Gryfitów, → Jordanów,
→ Tarnowskich, → Laskowskich, → Jaworskich, → Łętow-
skich, → Michał Miłkowski → Anna Łubieńska, → Aleksan-
der Kossakiewicz i → Długoszowscy.

� Z bobowskiego archiwum
Do redakcji Tygodnika „Gromada” w Warszawie wpłynął
list czytelniczki Niemas Anny, która donosi nam, że mąż za-
ufania kontraktacji trzody chlewnej ob. Michalik Józef,
bez porozumienia się z nią, podpisał w jej imieniu umowę
kontraktacji jednego tucznika. Czytelniczka, gdy dowie-
działa się o tym zażądała odpowiednich wyjaśnień, na co
ob. Michalik oświadczył, że zrobił kontraktację ślepą, 
i że nie będzie ona mieć z tego powodu żadnych nieprzy-
jemności. Ostatnio czytelniczka otrzymała z PZWU wez-
wanie do wpłacenia składki ubezpieczeniowej w kwocie
zł 18 od tego rzekomo zakontraktowanego tucznika (któ-
rego nigdy nie miała), a ponieważ ob. Michalik uchylił
się od pośredniczenia w sprawie anulowania powyższej
należności, czytelniczka zwraca się za naszym pośrednic-
twem z prośbą o załatwienie tej sprawy (…). 24 maja
1952
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Wojna Zofia, z pierwszego małżeństwa Feć (18.03.1899
Stróżna – 26.12.1991) – koronczarka, współzałożycielka 
i prezes → Spółdzielni „Koronka” (1951-57) oraz założyciel-
ka → Regionalnego Zespółu Pieśni i Tańca o tej samej na-
zwie. Wystąpiła w filmie Andrzeja Wajdy →  Wesele, gdzie
w jednej ze scen jako Starościna wręcza kwiaty Danielowi
Olbrychskiemu. W latach 1948-49 pracowała w skupie ko-

ronek przy → GS w B., a od 1950 w Sp. „Koronka”, gdzie
była m.in. inicjatorką zorganizowania świadczeń emerytal-
nych dla ok. trzech tysięcy koronczarek pracujących w sys-
temie chałupniczym. W 1957 znalazła się w składzie bo-
bowskiej delegacji, której wizyta w Warszawie doprowa-
dziła do wcześniejszej → elektryfikacji B. (Na zdjęciu 
Z. Wojna na planie filmu A. Wajdy).

BOBOWA A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z Ż

{ 145 }



Wojtarowicz Aniela (20.03.1943 B.) – dyrektor (1986-90) i trzy-
krotnie wicedyrektor → ZSZ. Absolwentka matematyki w kra-
kowskiej WSP. Z ZSZ związana od 1963, do emerytury w 1993.

Wojtas Jan (► ) (10.11.1934 Ropa) – emerytowany nauczyciel
wychowania fizycznego i trener narciarstwa, lekkiej atletyki
oraz siatkówki. Absolwent Liceum Pedagogicznego w Gorli-
cach (1952) oraz WSWF w Krakowie (1971). Pracował jako
nauczyciel w SP w Zawadzkiem (1952-54) i Bystrej (1958-64),
wychowawca w Domu Dziecka w Szebnicach (1956-58), kie-
rownik szkoły w Olszynach (1964-68), dyrektor szkoły w Stró-
żach (1968-74), nauczyciel wf w LO w B. (1974-86). Pasjonat 
i charyzmatyczny trener oraz wychowawca młodzieży. Całe za-
wodowe życie poświęcił sportowi. Twórca bobowskiej szkoły
siatkówki. Założyciel → Międzyszkolnego Klubu Sportowego
Podkarpacie B. Propagator zdrowego stylu życia. Wraz z mło-
dzieżą, oprócz treningów, w ramach pracy społecznej rozbudo-
wywał i pielęgnował tutejsze obiekty sportowe, w szczególności
→ stadion. Żona → Maria. Na zdjęciu z grupą gimnastyczną.

Wojtas Maria (13.08.1938 B.) – emerytowana nauczycielka.
Absolwentka LO w B. (1956), SN (1964) i WSN (1977) w No-
wym Sączu. Pracowała jako wychowawca w Domu Dziecka 
w Tarnobrzegu (1956-59) oraz nauczyciel w SP w Rzepienni-
ku Suchym (1959-64), Olszynach (1964-68), Brzanie (1968-
69), Stróżach (1969-74), B. (1974-99, a od 1992 jako zastępca
dyrektora szkoły).

Wołkowicz Barbara (8.10.1957 Gorlice) – nauczycielka i dy-
rektor → ZSZ od 2003. Od 1989 kierowniczka internatu przy
tej szkole. Absolwentka filologii polskiej w krakowskiej WSP.

Wołkowicz Józef (9.02.1911 Siedliska - 16.01.1976) – rzemieśl-
nik, nauczyciel w → ZSZ (1948-74) i kierownik warsztatów
szkolnych (1953-60). Rzemiosła krawieckiego uczył się w za-
kładzie Józefa Adamowskiego w Grybowie (1928-31). Egza-
min czeladniczy zdał w Nowym Sączu (1942), a tytuł mistrzow-
ski w krawiectwie męskim uzyskał w Izbie Rzemieślniczej w
Rzeszowie (1946).

Wójt – urząd znany w B. oficjalnie od 1467. Jako pierwszego
na tym stanowisku źródła historyczne wymieniają → Jana
Lemparta. W tamtych czasach wójt reprezentował właścicieli
miasta wobec mieszkańców (patrz → burmistrz).
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Wrona Agata (28.01.1980 Łososina Dolna) – inspektor
kadr i obsługi sekretariatu w UG B. od 2002. Członek
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gorlicach. Wy-
kształcenie wyższe – administracja i finanse sektora pub-
licznego (2002), administracja gospodarcza (2004) 
i podyplomowo – prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
(2005). Hobby - podróże, film, muzyka.

Wybory – jak głosowali mieszkańcy gminy B. W wyborach
prezydenckich 2005, I tura: Bochniarz Henryka – 18 gło-
sów (0,52 procent), Borowski Marek – 84 (2.43), Bubel
Leszek – 3 (0,09), Iliasz Liwiusz – 3 (0,09), Kaczyński
Lech – 1793 (51,85), Kalinowski Jarosław – 93 (2,69), Kor-
win-Mikke Janusz – 9 (0,26), Lepper Andrzej – 773
(22,35), Pyszko Jan – 5 (0,14), Słomka Adam – 0 (0,0),
Tusk Donald – 675 (19,52), Tymiński Stanisław – 2 (0,06).
Frekwencja – 52,53 proc. II tura: Kaczyński Lech – 2850
głosów (81,06 proc.), Tusk Donald – 666 (18,94).
W wyborach parlamentarnych 2005. Do Sejmu: Komitet
Wyborczy Ruch Patriotyczny – 18 głosów (0,63 proc.), KW
Polska Partia Pracy – 12 (0,42), KW Liga Polskich Rodzin
– 248 (8,62), KW Partii Demokratycznej.demokraci.pl – 12
(0,42), KW Socjaldemokracji Polskiej – 34 (1,18), KW Pra-
wo i Sprawiedliwość – 682 (23,71), KW Sojusz Lewicy De-
mokratycznej – 57 (1,98), KW Platforma Obywatelska –
161 (5,60), KW Polskiej Partii Narodowej – 6 (0,21), KW
Polskiego Stronnictwa Ludowego – 1186 (41,24), KW Plat-
formy Janusza Korwin-Mikke – 5 (0,17), KW Samoobrona
RP – 455 (15,82). Do Senatu: Adamczyk Franciszek – 205
(6,87), Antoł Jan – 115 (3,85), Bednarek Bogdan – 301
(10,08), Chronowski Andrzej – 409 (13,70), Cycoń Marian
– 98 (3,28), Hamerski Jan – 216 (7,24), Kapera Kazimierz
– 97 (3,25), Kogut Stanisław – 2079 (69,65), Krasicka-
Domka Zofia – 47 (1,57), Nowak Tadeusz – 270 (9,05),
Oleksiński Marek – 90 (3,02), Patalita Tadeusz – 46 (1,54),
Rachel Franciszek – 547 (18,32). Frekwencja – 45,94 proc.
W wyborach parlamentarnych 2007. Do Sejmu: KW Pol-
ska Partia Pracy – 22 (0,69), KW Liga polskich Rodzin –
22 (0,69), KW Prawo i Sprawiedliwość – 1737 (54,20), KW
Platforma Obywatelska – 403 (12,57), KW Polskiego
Stronnictwa Ludowego – 849 (26,49), KW Samoobrona
RP – 59 (1,84), KKW Lewica i
Demokraci+SLD+SDPL+PD+UP – 113 (3,53). Do Senatu:
Adamczyk Franciszek – 490 (15,10), Fałowski Kazimierz –

73 (2,25), Kogut Stanisław – 2591 (79,85), Sas Stanisław –
197 (6,07), Skorupa Tadeusz – 881 (27,15), Wiktor Józef
Antoni – 130 (4,01), Zegzda Leszek – 314 (9,68). Frekwen-
cja – 48,97 proc.

Wyspiański Stanisław – (► rys. 148-149) dramatopisarz,
poeta, malarz i reformator teatru okresu Młodej Polski,
uczeń i współpracownik Jana Matejki. 10 sierpnia 1889,
jeszcze jako student, w ramach wycieczki malarskiej
uczniów Szkoły Sztuk Pięknych pod kierunkiem prof. Wła-
dysława Łuszczkiewicza odwiedził również B. Naszkicował
tu m.in. obydwa kościoły, sprzęty i rzeźby sakralne. Przede
wszystkim jednak efektem wizyty było dziesięć rysunków
przedstawiających drewnianą zabudowę → rynku – domy 
z podcieniami. Dwa miesiące później z powodu najwięk-
szego w historii miasta → pożaru, uwieczniona przez niego
B. przestała istnieć. Podczas pobytu w B. Wyspiański miał
się zatrzymać u Marii i Andrzeja Gucwów, rodziców 
→ Józefy Myśliwiec. Dom kościelnego Gucwy położony
nieopodal kościoła św. Zofii, jako jeden z nielicznych 
w B. ocalał potem ze wspomnianego pożaru.

� Z bobowskiego archiwum
Grybów dnia 22.XII.1928, Okólnik do Urzędu Gminy:
(…) Po stronie czechosłowackiej pojawiła się epidemia wśród
dzieci – jako „porażenie mózgu”. Choroba ta cechuje się tem,
że dziecko nagle zachorowywa z objawami gorączki, bólem
głowy, wymiotami, śpiączką i drgawkami ogólnemi. Po kil-
ku dniach, gdy gorączka i odurzenie ustąpi, występuje pora-
żenie połowy ciała. Poleca się zarządzić w gminie ścisły nad-
zór nad mieszkańcami przez dziesiętników, którzy mają
przynajmniej raz w tygodniu skontrolować w swoim rejonie
domy i o każdym podejrzanym wypadku donosić natych-
miast naczelnikowi gminy, a ten Starostwu. Choroba ta jest
zaraźliwą i z łatwością przenosi się z jednego dziecka 
na drugie. Po pojawieniu się podejrzanego wypadku należy
dzieci chore izolować od zdrowych, wstrzymywać zdrowe
dzieci od uczęszczania do szkoły, a domownicy podejrzanego
o chorobę dziecka mają pod odpowiedzialnością karną na-
tychmiast zawiadomić wójta lub dziesiętnika o chorobie. Po-
lecam o powyższej chorobie ogłosić mieszkańcom. Starosta
Powiatowy.
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Y
Yoph-Żabiński Marian (28.01.1947 B. – 14.02.2009) – po-
eta, prozaik, krytyk literacki, laureat kilkudziesięciu najbar-
dziej prestiżowych konkursów. Dzieciństwo i wczesną mło-
dość spędził w B., od 1972 mieszkał w Policach. Kształcił się 
w Szkole Rybołówstwa Morskiego, Technikum Kinematogra-
fii oraz pomaturalnym Studium Ekonomiki Transportu. Pra-
cował m.in. jako robotnik, dyspozytor w bazie transportu, ki-
nooperator, redaktor gazety zakładowej, kierownik domu
kultury. Debiutował w 1974 w „Kamenie”. Wydał trzy tomy
poezji: Starodrzew (1980), Z żagli (1983) i Zamiast wizytówki
(2008) oraz tom opowiadań pt. Palenie kołyski (1982). W la-
tach 1965-90 publikował wiersze, opowiadania, artykuły pro-
blemowe, omówienia krytyczne w niemal wszystkich liczą-
cych się polskich czasopismach społeczno-kulturalnych i lite-
rackich – „Poezji”, „Literaturze”, „Tygodniku Kulturalnym”,
„Życiu Literackim”, „Nowym Wyrazie”. Członek Związku Li-
teratów Polskich (1983), Stowarzyszenia Dziennikarzy RP,
Stowarzyszenia Autorów Polskich i Koła Pisarzy Marynistów
przy ZLP. W Policach założył Regionalne Stowarzyszenie Li-
teracko-Artystyczne, którego był prezesem, publikował w
„Wieściach Polickich”.

Z
Zabielny Magdalena, z domu Tokarska (28.02.1976) –
nauczycielka języka niemieckiego, tłumacz. W latach 1997-
2002 pracowała w → ZSZ w B., a od 2002 w → LO w B.
Absolwentka tej szkoły (1994) oraz Nauczycielskiego Kole-
gium Języków Obcych w Nowym Sączu (1997) i Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (2000). Członek Pol-
skiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, 
a w latach 2004-07 sekretarz Zarządu Oddziału w Krako-
wie. Mąż, nauczyciel języka niemieckiego. Hobby - turysty-
ka i fotografia.

Zaremba Jan Kazimierz (1.01.1906 Ostrawa – 7.02.1983)
– dyrektor → LO w latach 1945-47 (wówczas gimnazjum).
Absolwent i dr filologii polskiej UJ, autor rozprawy dok-
torskiej o Anonimie-Protestancie (1931). Podczas okupacji
przewodniczący komisji egzaminacyjnej → tajnego naucza-
nia na terenie Stróż, B. i Gorlic. Jako dyrektor wykazał się
dużymi zdolnościami organizatorskimi, pracowitością 
i serdecznym stosunkiem do młodzieży. W 1950 Minister-
stwo Oświaty powierzyło mu organizację Państwowej Wy-
ższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, której został
prorektorem (1951-56) i kierownikiem Katedry Historii Li-
teratury Polskiej (1956-68). Od 1970 profesor nadzwyczaj-
ny. Po jego odejściu ze stanowiska szkoły w B., obowiązki
te pełniła również jego żona Wanda Zarembina (1947-48).

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – powstała w 1899 z po-
trzeby kształcenia rzemieślników w coraz popularniejszej
specjalności jako Krajowa Szkoła Koronkarstwa. Okolicz-
ne dziewczęta uczyły się w niej wyrobu koronek. Najwięk-
sze zasługi dla stworzenia szkoły położył lekarz Wincenty
Wróblewski, pierwszy jej kurator. Pierwszą nauczycielką
zawodu została Zofia Małecka. Kolejni kuratorzy to: Ed-
mund Górski, → Bolesław Wieniawa Długoszowski I, 
a nauczyciele: Maria Rzeczycka i → Helena Rzeczycka-Dzi-
kiewiczowa. W szkole od początku pracowali ludzie uzdol-
nieni artystycznie, absolwenci kursów koronkarskich 
w Wiedniu. Choć KSK nie posiadała własnego lokum i za-
jęcia odbywały się w szkole ludowej, na efekty wysokiego
poziomu kształcenia nie trzeba było długo czekać. Dziew-
częta z B. zdobyły brązowy medal na wystawie w Saint
Luiz (1902) i złoty w San Francisco (1905). Mimo sukce-
sów, w 1912 szkoła przestała istnieć, a powodem miała być
mała liczba uczennic, istnienie fabryk produkujących ko-
ronki na skalę przemysłową i trudności ze zbytem tutej-
szych wyrobów. Według szkolnej kroniki prowadzonej
przez Antoniego Stanka, szkołę zlikwidowano dopiero 
w 1927. Nie spowodowało to jednak zaprzestania nauki ko-
ronczarskiego fachu, bowiem odbywała się ona w formie
kursów. Szczególną rolę odegrały tu H. Rzeczycka-Dzikie-
wiczowa i → Zofia Dunajczan. Placówka została reaktywo-
wana w 1946 jako Publiczna Dokształcająca Szkoła Zawo-
dowa, a po uruchomieniu warsztatów szkolnych powstały
takie kierunki jak: krawiectwo ciężkie, stolarstwo i – w for-
mie kursów - koronkarstwo. W 1951 szkoła przeprowadziła
się do dawnego domu cadyka 
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→ Ben Ziona Halberstama, czyli w miejsce obecnej siedziby.
W 1954 przekazano jej dawną synagogę, którą przystosowa-
no do potrzeb warsztatu stolarskiego, górną część przezna-
czono dla hafciarek. Zajęcia odbywały się tam przez 40 lat.
Pierwsze zamówienia zrealizowane przez warsztaty to: wa-
gon krzeseł dla szpitala w Stalowej Woli i koronki dla sklepu
przy ul. Floriańskiej w Krakowie. Pod koniec lat 50. warszta-
ty nazywano już „małą fabryką”.
W 1954 szkoła stanęła przed widmem ponownego rozwią-
zania i likwidacji, z powodu złej oceny pracy. Dla pozyska-
nia większej ilości uczniów, w 1955 otwarto internat, który
mieścił się w ośmiu bobowskich domach, w pomieszcze-
niach wynajmowanych u gospodarzy. W 1960 uruchomio-
no internat wybudowany w tzw. resztówce dworskiej. Jesz-
cze latem 1959 do B. zawitali pierwsi koloniści, którzy no-
cowali w rabinacie oraz synagodze, a stołowali się w budo-
wanym internacie. W 1971 oddano do użytku obecny budy-
nek szkoły, wzniesiony na fundamentach domu Halbersta-
mów. W tym okresie utworzono m.in. takie kierunki jak:
stolarz galanterii drzewnej czy tkacz maszynowo-ręczny.
W 1974 oddano do użytku kompleks warsztatów szkol-
nych. W 1990 otwarty został nowy kierunek kształcenia –
4-letnie technikum odzieżowe o specjalności krawiectwo
lekkie. Od 1994 szkoła nosi imię → Stanisława Wyspiań-
skiego i posiada własny sztandar. Dawne kierunki (tkac-
two, haft-koronkarstwo, dziewiarstwo) zastąpił nowy –
pracownik administracyjno-biurowy w utworzonym 
w 1995 liceum zawodowym. W 1997 oddano do użytku
szkolną salę gimnastyczną. W 1999 ZSZ obchodziła stule-
cie działalności. W tym samym roku, z braku kandydatów
zlikwidowano też dział koronczarstwa, który sto lat wcześ-
niej był powodem założenia szkoły.

Dyrektorzy: → Paweł Wałek (1946-52), → Adam Wilkosz
(1952-54), → Teofil Cisek (1954-64), → Michał Hebda
(1964-86), → Aniela Wojtarowicz (1986-90), → Józef
Kochmański (1990-91), → Zygmunt Fryczek (1991-95), →
Franciszek Gal (1995-98), → Małgorzata Malinowska
(1998-2003), → Barbara Wołkowicz (od 2003).
Kierownicy warsztatów: → Józef Szwarga (1951-52), Ire-
na Radzik (1952-54), → Józef Wołkowicz (1953-60), →
Antoni Szpila (1960-84), → Władysław Bembenik (1984-
92), Wojciech Kuliś (1992-95), Piotr Ptaszkowski (1995-
96 i od 1998), Leszek Damian (1996-98), → Władysław

Bembenik (1998-2001), → Beata Król (od 2001-03).
Kierownicy internatu: Zofia Wilkosz (1955-63), Marian
Szumiński (1958-73), → Barbara Kruczek (1973-76), Ma-
ria Baran (1976-78), Janina Pierożak (1978-82), → Kazi-
mierz Kowalski (1982-85), Krystyna Antonina Sowa
(1985-89), Barbara Wołkowicz (1989-2003), Anna Szu-
mińska (2003-05), Cecylia Ligęza (od 2005).

Najlepsi sportowcy w historii szkoły:
Mirosław Bogusz (narciarstwo), Ryszard Szubryt (nar-
ciarstwo, lekka atletyka), → Bogdan Belcer (siatkówka,
narciarstwo, LA, pływanie), Henryk Gryzło (narciar-
stwo, siatkówka, pływanie), Ryszard Wojtarowicz (siat-
kówka, pływanie), Janusz Lichoń (siatkówka, LA), Ro-
bert Kowalski (narciarstwo), Jacek Tarasek (LA), Jacek
Wojna (LA), Zofia Rysiak (piłka ręczna, LA), Małgorza-
ta Forczek (piłka ręczna, LA), Joanna Wajs (narciar-
stwo, LA), Bernarda Bogusz (narciarstwo, LA), Alicja
Nowak (LA), Marzena Haraf (narciarstwo, piłka ręcza,
LA), Beata Gut (wszystkie konkurencje), Magdalena Ta-
rasek (LA, siatkówka).
Męska drużyna siatkówki odnosiła sukcesy w ogólno-
polskich zawodach Centralnego Związku Spółdzielni
Pracy (złoty, srebrny i brązowy medal w latach 1986-90
oraz złoty w 1995). W tym okresie w zespole występo-
wali: R. Wojtarowicz, H. Gryzło, B. Belcer, Krzysztof
Gucwa, Leszek Tarasek, Jacek Wiejaczka, Andrzej So-
bol, Grzegorz Wojtarowicz, Piotr Libront,  Andrzej Ta-
rasek, Mariusz Kwarciński, Adam Domin, Andrzej Ma-
ciak, J. Lichoń, Andrzej Walicki, Grzegorz Krok, Woj-
ciech Motyka, Dariusz Olszanecki, Grzegorz Gryzło,
Dariusz Lichoń, Mieczysław Wiejaczka, J. Tarasek,
Grzegorz Sobol, Krzysztof Flądro, Stanisław Bogusz,
Grzegorz Sobol, Artur Fałda, Franciszek Zych, Janusz
Semla, Krystian Obrzut, Robert Tumidajski. Trener →
Kazimierz Kowalski.

Zawicka–Tylec Janina, z domu Job (1.10.1934 B.) – eme-
rytowany lekarz, specjalistka chorób płuc i radiologii. Ab-
solwentka SP (1948) i LO (1952) w B. oraz Akademii Me-
dycznej w Krakowie (1957). Przez całe zawodowe życie
związana z krakowskim szpitalem im. dr Anki, obecnie
Jana Pawła II (1958-95). Rodzina: syn i troje wnucząt. Hob-
by - historia B., a druga miłość to budowa domu w B., gdzie
spędza połowę każdego roku.
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Zbór kalwiński – powstał w B. w 1561 decyzją właściciela
miasta → Mikołaja Jordana w miejscu kolegiaty ( → kościo-
ły). Jordan, gorący zwolennik → reformacji, doprowadził
do złupienia dotychczasowego wyposażenia kościoła,
szczególnie likwidacji wizerunków świętych, które arianie
negowali. W ramach wprowadzania nowych porządków
religijnych, miał sprowadzić do B. w 1582 armaty, wypoży-
czone od starosty Stanisława Mężyka. Ich ostrzał zniszczył
doszczętnie → kościół św. Krzyża. Z kolei → kościół św. Zo-
fii został na pewien czas zamieniony przez arian na stajnię.

� Z bobowskiego archiwum
Do Polskiej Fabryki Lamp, Latarń i Wyrobów Metalowych
POLMET we Lwowie:
Dnia 24 lutego 1928 eksplodowała jedna z dostarczonych
przez Szanowną Firmę w listopadzie 1927 lamp typu Ka-
pella, którą równocześnie wysyłamy koleją. Przyczyna eks-
plozji nie wiadoma. Stwierdziliśmy jednak świadkami, że
ciśnienie w chwili wypadku (wybuch nastąpił mniej więcej
15-20 minut po zaświeceniu lampy) nie przeniosło przepisa-
nych 4 atmosfer. Naoczni świadkowie twierdzą, że niedługo
po zaświeceniu lampy, ukazał się płomień na górze nad re-
zerwoarem. Płomień ten szybko się rozszerzył tak, że cała
lampa zaczęła płonąć jak pochodnia, a parę chwil potem na-
stąpiła eksplozja. Dzięki jedynie tej okoliczności, że eksploz-
ja nastąpiła w chwili, kiedy lampa znajdowała się w naj-
wyższym punkcie zawieszenia, względnie że kapiąca z góry,
paląca się nafta uniemożliwiła obsłudze zbliżenie się do słu-
pa celem spuszczenia lampy na dół, obeszło się bez nieszczę-
śliwego wypadku. Prosimy o zbadanie, co mogło być przyczy-
ną wybuchu wobec naprowadzonych powyżej zapodań na-
ocznych świadków i o zarządzenia, któryby miasteczko
uchroniły od strat, a Szanownej Firmie nie zepsuły dobrej
marki.

Ziarno – Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa powstała w B.
w 1941 na bazie sklepu należącego do Składnicy Kółek Rol-
niczych w Grybowie. Założycielami i członkami zarządu
byli działacze ludowi: Adam Śmiałowski, Jan Przylasko
oraz → Kazimierz Wieniawa-Długoszowski, a kierowni-
kiem handlowym Jan Paździor. Spółdzielnia została zmu-
szona przez Niemców do odbioru od rolników kontyngen-
tów płodów rolnych i towarów wydzielanych na bony towa-

rowe. Prowadziła też w B. sklep z artykułami spożywczymi
i przemysłowymi. W 1945 prezesem został → Marian
Szczepanek, członkami zarządu Eugeniusz Sowa i Mieczy-
sław Gniadek, a przewodniczącym Gminnej Rady Spół-
dzielczej Stanisław Gajczewski. Spółdzielnia „Ziarno”, po-
dobnie jak inne działające na tym terenie, włączyła się 
w ruch oporu, pomagając osobom zagrożonym represjami.
W 1948 walne zgromadzenie podjęło uchwałę o połączeniu
z GS „Samopomoc Chłopska” w Jankowej, tworząc → GS
SCh w B.

Ziomek Maria (4.10.1958 B.) – nauczycielka nauczania
początkowego w → SP w B. Absolwentka wychowania
przedszkolnego w krakowskiej WSP (1981). Pracowała
jako dyrektorka przedszkola w Wilczyskach (1981-84) i ku-
rator sądowy dla nieletnich (1985-87). Przewodnicząca
Gminnego Koła TPD od 1983 oraz Gminnego Zespołu Sa-
mokształceniowego Nauczycieli klas „0” (1986-2006). 
Aktorka → Teatru Amatorskiego (m.in. rola Podstoliny 
w Zemście), przygotowuje przedstawienia i uczestniczy 
z uczniami w przeglądach teatralnych. Autorka tekstów 
w kwartalniku → „Nasza Gmina”. Reklamowała bobowskie
koronki w Egipcie. Rodzina: mąż Ryszard, syn Tomasz,
córka Magdalena. Hobby - podróże.

Ż
Żaba Jadwiga (25.09.1925) – koronczarka, absolwentka
→ Krajowej Szkoły Koronkarstwa, wychowanka → Zofii
Dunajczan. Koronczarskie umiejętności pozwoliły jej pod-
czas okupacji uniknąć wywózki na roboty do Niemiec,
dzięki temu, że wyrabiała skarpety dla Wehrmachtu. 
Od 1957 pracowała dla → Spółdzielni „Koronka”. Autorka
własnych wzorów, zdobywczyni pierwszych nagród i wy-
różnień na Ogólnopolskim Festiwalu Koronki Klockowej.
Wdowa. O swojej pasji opowiada: „Robienie koronek to
szuka cierpliwości. Kiedy miałam złe dni, byłam zdenerwo-
wana, to nic mnie tak nie uspokajało jak robienie koronek.
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Córka Halina lubi robić koronki szydełkiem – obrusy, ser-
wetki, zwierzęta - a wnuki, Agnieszka i Dawid, chętnie
przekładały klocki, tworząc koronkę. Bardzo lubię śpiew.
Śpiewałam w kościele za czasów ks. Jana Kurka, prowa-
dząc codziennie rano godzinki ku czci Matki Boskiej”.

 Żydzi – przybyli do B. w 1732 za sprawą → Michała
Jaworskiego, ówczesnego właściciela miasta, który zezwo-
lił im na osiedlenie się tutaj. Podobnie jak w innych pol-
skich miasteczkach zajmowali się głównie handlem, 
ale również rzemiosłem – krawiectwem, piekarstwem 
i czapnictwem. W 1784 → Franciszek Łętowski pisał o bo-
bowskich Żydach: „Mają dozwolony handel i komercya
wszystkie generaliter, towary sprowadzać, przedawać, go-
rzałki palić, szynkować, piwa warzić, wina z Węgier becz-
kami sprowadzać, przedawać i szynkować”.
W 1880 w B. żyło 481 Żydów  (38 proc. mieszkańców), 
w 1914 - 750 (połowa wszystkich mieszkańców), w 1921 -
565 (40 proc.), a w 1940 - 710. Według wszelkich zachowa-
nych relacji i dokumentów, poza nielicznymi wyjątkami,
byli to ludzie żyjący skromnie, a nawet bardzo ubodzy. 
Latem 1941, czyli jeszcze przed założeniem → getta, po de-
portacjach z Krynicy i okolicznych wiosek  mieszkało ich
tu już 1272. Żydzi bezpowrotnie zniknęli z krajobrazu B. 
w 1942, a bobowska wspólnota chasydzka odrodziła się po

II wojnie światowej w Nowym Jorku na → Brooklynie.
Rzadko pamiętany jest fakt, iż Żydzi w przedwojennej B.
byli mocno podzieleni na dwa obozy. Oprócz ortodoksyj-
nych → chasydów, skupionych wokół → aktualnego cadyka,
byli również tzw. syjoniści, którzy nie uznawali cadyka, nie
chodzili do synagogi, a na modlitwę zbierali się w dowol-
nym żydowskim domu, pod warunkiem, że zgromadziło się
ich dziesięciu. Jak podkreśla w swoich wspomnieniach →
Stefan Gryzło, wśród bobowskich Żydów – choć okre-
ślanych nieco pogardliwym mianem tchórzliwych 
– nie było chuliganów, pijaków, złodziei i przestępców.
Żydowskie obyczaje religijne miały też duży wpływ 
na praktyczny wygląd przedwojennej B. Chasydzi, któ-
rym w sobotę wolno było wychodzi z domu jedynie do
bożnicy, uważali, że połączenie wszystkich żydowskich
domów drutem sprawi, iż będą one stanowiły jeden
dom. Tym sposobem w rogu każdego żydowskiego domu
znajdowała się wysoka tyczka, a na niej drut prowadzący
do takiej samej tyczki w domu po drugiej stronie ulicy.
Ówczesna B., choć nie miała prądu elektrycznego, cała
była odrutowana czymś, co mogło przypominać lokalną li-
nię energetyczną.
Najczęściej spotykane nazwiska bobowskich Żydów to:
Holcer, Bauman, Zinger, Furer, Rosenberg, Platner, Swin-
ger, Zengut, Kant, Denner, Rozencwajg.
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A-1   Władysław Korek (w środku), powstaniec
warszawski, z rodziną po wojnie w Bobowej.

A-2   Józef Stopak, bobowski szewc (siedzi 
w białej koszuli) zeluje buty na włoskim froncie
I wojny światowej.

A-3   Harcerze na dziedzińcu dworu. Meldunek
odbiera dr Adam Ślęczkowski.



BOBOWA F O T O A L B U M

{ 156 }

A-4   Bobowskie panny  w dwudziestoleciu
międzywojennym, od dołu od lewej: Ewa Wojnianka,
Franciszka Podobińska, Tumidajska, Zofia Gucwa, Henryka
Russówna, Maria Gucwa, Dąbrowska, Maria Stopak,
Helena Gołosińska, Władysława Stopak, Stanisława Krężel.

A-5   Po procesji Bożego Ciała, w 1937 r. Od lewej -
p. Wróblowa, Jan Kandela, Stefania Hebda, Józef
Laska, Bronisława Kandela oraz dzieci od lewej –
Leokadia Hebda, Józef Kandela i Basia Hebda.

A-6   Przedwojenny  zarząd mleczarni (stoi w środku
Marian Szczepanek).
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A-7   Wyrób masła w mleczarni w 1946 r.
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A-8   Start do biegu
ulicznego 19
maja1975 r.

A-9   Drużyna oświaty 
w  turnieju piłki nożnej. Stoją 

od lewej: Andrzej Sagan, Leszek
Kuś, Jerzy Przywara, Wiesław

Fyda, Wiesław Tarasek,
Stanisław Walicki, Adam
Urbanek. Klęczą od lewej:

Stanisław Przetacznik, Wiesław
Oratowski, Zygmunt Rak,

Antoni Durlak, Jerzy Nalepka,
Marian Skowron.
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A-10   W dawnej synagodze przez 40 lat
mieściły się warsztaty ZSZ.

A-11   Kładka na Białej 
na Berdechów. Wśród weselnych gości
m.in. Ewai Stanisław Królowie.

A-12   Życie na bobowskim rynku,
początek lat 50. XX w.
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A-13  
Jeszcze 50
lat temu
główną ulicą
przejeżdżały
głównie fury
z sianem.
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A-14   
30 lat Związku
Młodzieży Wiejskiej w
1987 r. Od lewej:
Bronisław Myśliwiec,
Andrzej Ziomek,
Zbigniew Barylak,
Stefan Gryzło, Jan
Synowiec.

A-15   
Ksiądz
proboszcz Jan
Kurek bardzo
lubił pracę w
polu.
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A-16   
Kondukt
pogrzebowy na
głównej ulicy.
Pierwszy z
prawej
Mieczysław
Kowalski.

A-17   
10 lipca
1978 r.,
przekazanie
sztandaru
Związku
Bojowników
o Wolność i
Demokrację.
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A-18   Chór Gminnej Spółdzielni z ks. Janem Kurkiem, 1948 r.
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A-19   Na rynku.

A-20   
Siatkówka była

tu zawsze
najpopularniejszą

dyscypliną
sportu.

A-21   
Bobowska elita końca lat 50.
przed sklepem GS: na zdjęciu

m.in.: Jen Ligęza, Józef
Myśliwiec, Stefan Knap, Piotr
Mól, Stefan Budzyn, Stefania

Obrzut, Stefan Gryzło,
Władysław Wszołek, p.

Szczerba, Jan Borczuch, Marian
Szczepanek.

A-22   
Kapela spółdzielni
„Koronka”: Job –
basista, Janik – sekund,
nieznany z nazwiska
trębacz z Siedlisk, Janik
– prymista, Gryzło –
klarnet, Wiejaczka –
prowadzący drużba.
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A-23  
Salę

gimnastyczną
przy SP

budowano
również w tzw.

czynie
społecznym, tutaj

nauczyciele
podczas krótkiej

przerwy 30
września 1973 r.

A-24   
Ławki na rynku
zawsze cieszyły się
powodzeniem wśród
tutejszej młodzieży.
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A-25   
W latach 70.

na rynku
pojawili się

pierwsi
bobowscy

hippisi.

A-26   Mocna reprezentacja bobowska na delegacji:
Bronisław Płaza, Józef Kochmański, Andrzej Jurek i
Maciej Tumidajski.

A-27  
Ja tu kiedyś będę burmistrzem –
zdaje się myśleć Wacław Ligęza
(pierwszy z lewej).



BOBOWA F O T O A L B U M

{ 166 }

A-28   Tradycyjna procesja ulicami Bobowej.

A-29   Basen nad Białą bywał główna wakacyjną atrakcją 
w upalny dzień.
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A-30   Karnawał 1961 r.
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A-31   
Uroczyste

oddanie 
do użytku SP 

w 1974 r.

A-32   
Nauczycielki
Helena Przybyło i
Olga Potoczek z
uczniami.
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A-33   1 września, początek kolejnego roku szkolnego.
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A-34  Bobowscy pielgrzymi w Częstochowie.
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A-35   
Nauczyciele
SP w
listopadzie
1972 r.

A-36  
Pierwszomajowy turniej tanga na stadionie w 1977 r.
Najlepsze pary: Anna Szumińska i Tadeusz Wielgus,
Małgorzata Janus i Andrzej Kokosz, Krystyna Mucha
i Józef Obrzut, Barbara Potoczek i Piotr Lisik, Dorota
Przybyło i Ireneusz Turek oraz nauczycielka tanga
Henryka Nowak.

A-37   
Zarząd gminny z 1936 r.: burmistrz
Kazimierz Wieniawa Długoszowski,
sekretarz Jan Borczuch, radni – Aniela Job i
p. Koczanowicz oraz urzędniczka Honorata
Flądro.
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A-38   Uczestniczki kursu krawiectwa i dziergania robótek w Bobowej, ok. 1930 r.
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A-39   
Orkiestra mandolinistów bobowskich w 1941 r. w składzie K.W. Długoszowski,
Pater, Adam Ślęczkowski, Aleksander Tumidajski.



BOBOWA F O T O A L B U M

{ 174 }

A-40   
Ta sama orkiestra kilka lat wcześniej.
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A-41   
Józefa Długoszowska z domu
Strószkiewicz, żona Bolesława Wieniawy
seniora, matka Kazimierza i Bolesława
juniora.

A-42 
Stanisława Długoszowska
z synem Leszkiem w
Krynicy, 1936 r.
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A-43   K.W. Długoszowski w zabudowaniach dworskich, 1943 r.

A-44   Orkiestra Dęta z B. po koncercie w Ciężkowicach w 1932 r.
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A-45   
Dziewczęta z ul. Cichej: Józefa Gucwa, Kazimiera Potoczek (wyższe)
oraz Stanisława i Zofia Walickie, 1939 r.
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A-46   Ludwika Martusiowa.

A-47   
Członkowie Zespołu Regionalnego
„Koronka” – jak głosi podpis w kronice
spółdzielni – „wsłuchani w
przemówienia” z okazji jubileuszu 20-
lecia zespołu, 11 listopada 1977 r.

A-48  A tutaj już drużba błogosławi
młodą parę w inscenizacji pogórzańskiego
wesela.
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A-49   Bobowa leży też w Kongo, co można sprawdzić 
na mapie.

A-50  
Franciszek Czech „Nuśko” oraz Wilhelm Kobaka
z synem Bogdanem na rynku w 1967 r.

A-51   
Stacja kolejowa i jej naczelnik Józef
Stoch, pierwszy z lewej.
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A-52   
W miejscu placu
zabaw ochronki

prowadzonej przez
siostry zakonne

widać już
wykopaną dziurę
pod fundamenty

przyszłego pawilonu
GS.

A-53   
Michalina
Górska 
z domu
Siobowicz

A-54   
Z albumu
Marii
Wilkosz.
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A-56   Najmłodsi siatkarze z Bobowej.
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A-55   
Pod kładką nad Białą: R. Górska, 
K. Potoczek, H. Jobówna, C. Szumińska, 
O. Laskówna.

A-58   
„Admirał” - legendarna, tajemnicza i lubiana
postać.
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A-57   
�Mieli cztery konie, wielbłąda, kilka małp i węża, który miał 6 metrów długości”.
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A-59   
Rozbiórka

pożydowskich
domów 

po wojnie.

A-60  
Niewielu dziś
rozpozna, że to
ulica wiodąca
do stadionu.
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A-61   Drużyna harcerska na nartach w 1936 r., z drużynowym
Teofilem Ciskiem i zastępowym Stefanem Potoczekiem.
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A-62   Kazimierz Szczerba i Józef Karpiak.

A-63   
Pielgrzymka bobowian do Bruśnika
w latach 30.
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A-64  
Helena Job (Mazur), Zofia Król
(Kowalska) i Józef Karpiak.

A-65   
Bobowska młodzież po występie z okazji
rocznicy odzyskania niepodległości – 11
listopada 1936 r. z opiekunkami Zofią
Krzywdą i Marią Szypułową.

A-67   
Muzykujące elity: K.W. Długoszowski,
Adam Ślęczkowski, Krystyna i Jan
Tabor, Aleksander Tumidajski i Marian
Kmiecik.
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A-66   Ks. Stanisław Warchałowski z bobowskimi nauczycielkami.
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A-68   Jędrzej Martusiewicz,
kierownik szkoły w latach 1829-72.

A-69   
Józef Magiera, kierownik szkoły w
latach 1893-1924.
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A-70   Bobowskie elity na majówce.
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A-71   
Przedwojenna inteligencja bobowska. O lewej: Józef Wilkosz
(organista), prof. Bronisław Oświecimski, nieznana kobieta,
Adam Ślęczkowski, Kazimiera Job, Stanisław Szczepanek,
Helena Kumorkiewiczówna z Grybowa, nieznany mężczyzna,
Władysława Tumidajska, p. Oświecimski, Franciszka
Oświecimska, Mieczysława Wiążewska (fotografka),
Aleksander Tumidajski.
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A-72   
Przedwojenna klasa szkolna z wieloletnim nauczycielem i dyrektorem
Pawłem Wałkiem (w środku w okularach).
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A-73   Jan Wędka, malarz i
nauczyciel.

A-74   
Ul. Kościelna w latach 70.

A-75   
Kanalizacja ul. Cichej.

A-76   
Kiedyś na ul. Kolegiackiej parkował tylko
jeden samochód.
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A-77  
Stara plebania 
przed remontem.

A-78  
Ruch na głównej ulicy (tutaj w miejscu skrętu na Brzaną) jakoś mniejszy niż
dzisiaj.
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A-79   A na tym fragmencie drogi przelotowej ruchu nie ma wcale.

A-80   
Kto pamięta, 

że w centralnym
punkcie rynku

miał kiedyś swój
przystanek

autobus PKS?
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A-81   Zawsze najpewniej można było dotrzeć do Bobowej pociągiem.

A-82   
A to ulica
Okrężna 
w miejscu,
gdzie dzisiaj
znajduje się
komisariat
policji.
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A-83   Procesja majowa wychodzi z rynku główną ulicą.
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A-84   Przedszkole i szkoła już stoją, choć do końca prac jeszcze daleko….

A-85  
Przedwojenni
dżentelmeni
podczas
spaceru 
po rynku.
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A-87   
Klasa 4B, maturzyści z 1974 r., czyli pierwszy
rocznik, którego wychowawczynią była Zofia
Tokarska – w środku w białej bluzce. Z lewej
strony w tylnym rzędzie Zbigniew Preisner.
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A-86   Kiedyś przed „Koronką” było więcej wolnych miejsc
parkingowych niż dziś.

A-89   
Popularna
jajczarnia, 

gdzie najpierw
skupowano jaja,
potem w latach

1944-45 mieściła
się Szkoła

Gospodarstwa
Domowego, 

od 1955 kino
„Poronin”, 

a obecnie mieści się
Centrum Kultury
i Promocji Gminy.
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A-88  
Włodzimierz

Lenin spogląda
rynek.

A-90   
Dom cadyka
Halberstama
(rabinat),
dzisiaj w tym
miejscu stoi
Zespół Szkół
Zawodowych.
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A-91   
Remont kościoła

parafialnego.
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A-93   Pierwsze drzewa posadzone na rynku…

A-94   …a niedługo potem pojawiły się pierwsze ławki.
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A-92   Dziś widok na budynek „Koronki” wygląda już nieco inaczej.

A-95   Urząd Gminy.
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A-97   W tym miejscu dzisiaj znajduje się przystanek PKS.

A-96   
Moment kiedy
na głównej ulicy
mijały się dwie
furmanki i rower,
uznawany był 
za wzmożony
ruch.
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A98  Znak przy wylotowej drodze w kierunku Tarnowa ostrzega przed
starym wiaduktem.

A-99   
Przed kuźnią 
Stefana Knapa.
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A-100 
Kto nie był na
wieży kościoła,
niech żałuje tych
widoków.

A-101   
Pod urzędem

gminy (w lewym
rogu) przez wiele

lat znajdowała
się piekarnia.
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A-103   
Widać 
już płytki, 
z których
zostanie ułożony
pierwszy
chodnik.

A-102   
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A-104   
Żadnego 

z tych
domków 

już nie ma.

A-105   
Rzadkie zdjęcie pokazujące
fragment południowo-zachodniej
części rynku.

A-106   
Jak widać
najlepszym
obuwiem 
do spacerów
po centrum
miasta były
kiedyś solidne
gumiaki.
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A-107   Kiosk na rynku był ulubionym obiektem dawnych fotografów.

A-108   I jeszcze raz słynny kiosk.
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A-109   Północno-wschodnia część rynku.

A-110   Rynek w trakcie wielkiej przebudowy.
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A-111   Wschodnia ściana rynku. Tu zawsze była gospoda.

A-112   
Odcinek głównej
ulicy na wysokości
obecnego banku.
Dzisiaj chodnik 
i jezdnia sięgają
niemal do parapetów
tych okien.
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A-113   
Klimat dawnej
Bobowej.

A-114   
Pierwszy
motocykl
wzbudził

zrozumiałą
sensację.
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A-117   
Po wielkanocnym
święceniu można
odpocząć na ławce
i podjeść coś 
z koszyczka.

A-116   Kiedyś można tu było chodzić środkiem ulicy.
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A-118   

A-119   



BOBOWA F O T O A L B U M

{ 216 }

A-121   
W dzień targowy

A-120
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A-123 Nauczycielka Helena Przybyło z klasą podczas lekcji języka rosyjskiego.
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A-124
Nauczycielka

Leokadia Hebda 
ze swoimi

wychowankami.

A-125
Maturzystki 
z 1953 r.
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A-126
Nad Morskim
Okiem.

A-127
Orszak

pogrzebowy.
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A-129
Pocztówka 
ze zbiorów
Leszka
Wojtasiewicza.

A-128   Komisyjna degustacja sera wyprodukowanego w mleczarni w 1946 r.
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A-130
Pocztówka 
ze zbiorów Leszka
Wojtasiewicza.

A-131
Dwór

Długoszowskich.
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A-118
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A-132 Pracownicy GS na wycieczce w Pieninach



A
Aaron z Karlina – 13
Ablewicz Jerzy bp. – 20, 45, 136
Abram Andrzej – 5, 35, 56
Abram Jerzy – 5, 57
Abram Stanisław – 110
Adamczyk Franciszek – 147
Adler Joel – 34
Alberti Mathias – 128
Aleksander I – 72
Aleksandrowicz Zeev – 144
Antoł Jan – 147
Antoniewicz Karol ks. – 106
Apriasz Katarzyna – 97

B
Babenko Hector – 103
Babiak Wiktor – 64, 95
Baldinger Abe Abraham – 34, 57
Baldinger Chana – 57
Baldinger Tuba – 57, 106
Balura Wojciech ks – 6, 105
Bałuszyński Arkadiusz – 6
Baran Kazimierz – 8, 57
Baran Maria – 151
Barankowa Józefa – 42
Barber Szczepan – 95, 120
Bartosz Adam – 13
Bartoszek Jan ks. – 21
Bartuś Barbara – 120
Barwiński Antoni – 92
Barycz Henryk – 72
Basista Sławomir – 97
Bauman Cudyk – 34, 57
Bauman Handla – 34, 57
Bauman Szaja – 57
Bawołek Ludwik – 35
Bączalski doręczyciel – 95
Becker Jean – 103
Bednarek Bogdan – 147
Beduch Irena – 127
Beduch Jan – 9
Belcer Bogdan – 8, 151
Belina Prażmowski Władysław – 22
Bembenik Władysław – 8, 151

Benedykt XVI – 47
Berdychowska Władysława – 8
Berensonowa Bronisława – 22
Bernasiewicz Zofia – 127
Biedroń Antoni – 76
Bitterman Chaim Juda – 37
Bitterman Dwojra – 37
Blicharz Irena – 96
Bobowski Andreas Leonardi – 128
Bobowski Jan – 9
Bochniarz Henryka – 147
Bogusz Anastazja – 16
Bogusz Balbina – 55
Bogusz Bernarda – 151
Bogusz Elżbieta – 96
Bogusz Jan – 110
Bogusz Kazimierz  – 73, 97
Bogusz Leon – 9
Bogusz Mirosław – 151
Bogusz Olga – 9, 14
Bogusz Stanisław – 8, 151
Bolognetus Comensi ks. – 128
Borczuch Jan – 35
Borczuch–Łączka Maria – 9
Borowski Marek – 147
Brandsteter Schneidla – 106
Briner Awigdor – 39
Broniek Lucyna Anna – 10
Bryniarska Antonina – 12
Bryniarski Tadeusz – 12, 81, 128
Bubel Leszek – 147
Bugno Barbara – 28, 57
Bugno Marian – 9
Bulanowski Józef – 7
Burnus Andrzej – 97

C
Calvas Stefania – 22
Carsolio Carlos – 102
Chaim Jakub – 14, 42
Chmura Genowefa – 55
Chmura Jan ks. – 64
Chmura Kazimierz – 136
Chmura Ludwik – 96
Chmura Stanisław – 96, 135

Chmura Wawrzyniec – 128
Chomicz Bronisława – 133
Chomicz Józef – 15
Chomicz Paulina – 16
Chomicz Stanisław – 9
Chronowska Ewa – 96
Chronowska Kinga – 97
Chronowski Andrzej – 147
Chronowski Jan – 96
Chronowski Marek – 97, 127
Chrzan Stanisław ks. – 14, 17, 42, 105
Chudzik Elżbieta – 96, 118
Chudzik Maria – 135
Cieśla Julian – 57
Cieśla Maria – 55
Cisak Józef ks. – 107
Cisek Teofil – 18, 118, 151
Cycoń Marian – 147
Cyrankiewicz Józef – 113
Czarnik Alicja – 19
Czech Emil – 19
Czech Franciszek – 20
Czech Józef – 16, 95
Czech Karol – 9, 16
Czech Marian ks. – 88
Czech Tadeusz – 9
Czech Teofil – 19
Czermak Krzysztof ks. – 21
Czerwiński Andrzej – 120
Czub Stanisław – 64
Czuba Jan ks. – 20, 137

Ć
Ćwik Teresa – 129
Ćwiklik Magdalena – 76
Ćwikła Iwona – 97
Ćwikła Marek – 97
Ćwikła Maria – 16
Ćwikła Tekla – 16

D
Damian Leszek – 151
Danielsson Lars – 103
Delekta Stanisław – 21, 68
Delekta Zofia – 133

{ 225 }

BOBOWA I N D E K S N A Z W I S K



Dąbrowska Anna – 16
Dąbrowski Ignacy – 81
Diamand Salomon – 34, 57
Diamant Salamon – 80
Długosz Jan – 59
Długoszowski Wieniawa Bolesław I  –
9, 16, 21, 57, 74, 81, 150
Długoszowski Wieniawa Bolesław II  –
9, 22, 94, 96, 134, 136
Długoszowski Wieniawa Kazimierz –
12, 25, 26, 34, 39, 52, 64, 152
Długoszowski Wieniawa Leszek – 26
Dobek Stanisław – 57
Dobrasz Marta (siostra Maura) – 107
Domin Adam – 97, 151
Domin Julia – 55
Domin Mieczysław – 135
Domin Paweł – 75
Domin Tadeusz – 92
Domin Władysław – 79
Drągiewicz Adolf – 12
Dudek Zbigniew – 97
Dulęba Dorota – 96, 118
Dulęba Michał – 72
Dunajczan Zofia – 26, 150
Durlak Adam – 12
Durlak Antoni – 135
Durlak Danuta – 96
Durlak Jadwiga – 76
Durlak Jakub – 97
Durlak Julian – 57, 139
Dyga Magdalena – 28, 55
Dynarowicz Alicja – 97
Dziedziak Franciszek – 94
Dziedzic Maria – 97
Dzierżyński Feliks – 22
Dzikiewicz Józef – 8, 12, 66, 75, 113,
132
Dziunikowski Aureliusz – 133

E
Elimelech z Leżajska – 13
Eustachiewicz Michał – 128

F
Faff Klara – 31
Fałda Artur – 97, 151
Fałda Katarzyna – 28
Fałda Waldemar – 97
Fałowski Kazimierz – 147
Feć Andrzej – 73
Felicyta Bolesława s. – 14
Filipowicz Roman – 97
Fiołek Stanisław ks. – 105
Firszt Krzysztof – 29, 95
Flądro Krzysztof – 92, 151
Flądro Stanisław – 81
Flis dr adw. – 66
Florian z Korytnicy – 64
Forczek Małgorzata – 151
Forczek Ryszard – 29
Foryś Stanisław – 133
Fradl Chaja – 39
Frankowic Marcin Ignacy – 29
Fredro Aleksander – 72
Freshwater Osias – 40
Fryczek Maria – 96
Fryczek Zygmunt – 29, 151
Fuhrer Samuel – 75
Fyda Bogumiła – 96
Fyda Piotr – 92

G
Gajczewska Genowefa – 29
Gajczewski Andrzej – 96, 118 
Gajczewski Emil – 29
Gajczewski Jan – 31
Gajczewski Stanisław – 110, 152
Gajewski Kazimierz – 139
Gajewski Ludwik – 16, 97
Gajewski Stanisław – 12, 118
Gajewski Zygmunt – 7
Gal Franciszek – 28, 29, 135, 151
Gałysa Stanisława – 97
Gawlik Mieczysław – 136
Gądek Franciszek – 12
Gądek Ludwik – 18, 36, 100
Gądek Piotr – 30
Gąsior Bronisław – 110

Gąsior Filomena – 133
Gąsior Mariusz – 30, 97
Gąsior Ryszard – 35
Gąsior Stanisław – 35, 92
Gąsior Władysław – 9
Gąsiorowski Józef ks. – 31, 42
Gąsiorowski Mieczysław – 92
Gilmour Dawid – 103
Glazer Mozes – 34
Gokert Olga – 100
Goldfinger S. – 42
Goldschmid Jakób – 67, 72, 90
Goleniec Jan – 35
Gołąbek Krzysztof – 118
Gołosiński Ludwik – 72
Gołosiński Paweł – 12
Gołosiński Władysław – 52
Gołosiński Wojciech – 16
Gondek Feliks ks. – 35
Gójski Nikodem – 106
Górska Karolina – 55
Górska Michalina – 5
Górska Stefania – 55, 139
Górski Andrzej – 46, 62
Górski Edmund – 150
Górski Michał – 12
Górski Stanisław – 35, 55
Górski Władysław – 62, 72, 81, 56
Górski Zdzisław – 92
Gniadek Mieczysław – 12, 76, 152
Gniadek Stanisław – 76, 92
Grabka Barbara – 35, 116
Gregory Petrus – 128
Gruca Antoni – 81
Gruca Jadwiga – 96, 118 
Grundbaum Schija – 34
Gruszczyński Jan – 9
Gruszczyńska–Hermachowa Urszula –
9, 133
Gryboś Teresa – 96
Gryfita Tomisław – 36
Gryfita Zygmunt – 36
Grygiel Małgorzata – 36
Gryzło Ewa – 96
Gryzło Grzegorz – 151
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Gryzło Henryk – 151
Gryzło Jan – 35
Gryzło Ludwik – 53
Gryzło Stefan – 12, 35, 36, 50, 53, 81, 153
Gryzło Stefania – 53
Gryzło Wiesława – 96
Gryzło Władysław – 37
Grzegorzek Józef ks. – 13, 133
Gucwa Aleksander – 92
Gucwa Józef – 37, 135
Gucwa Józef bp. – 17
Gucwa Krzysztof – 97, 151
Gucwa Sławomir – 97
Gucwa Wacław – 98, 118
Gucwa Wiesław – 97
Gucwa Władysława – 139
Gucwa Wojciech – 7
Gucwa Wojciech II – 96
Gunia Franciszek – 9, 119, 120
Gut Beata – 151
Gut Jan – 110
Gut Marian – 9
Gutwiński Wojciech – 12

H
Hajduk Barbara – 55
Halberstam Ben Natan – 40
Halberstam Ben Zion – 34, 39, 40, 151
Halberstam Bracha – 39
Halerstam Chaim – 40
Halberstam Chaim Hershel – 39
Halberstam Chaim Shea – 39
Halberstam Chaskel Dawid – 39
Halberstam Devora Leah – 39
Halberstam Gitcha – 39
Halberstam Malka – 39
Halberstam Meir Natan – 40
Halberstam Moishe Aaron – 39
Halberstam Naftali Cwi – 40, 41
Halberstam Nechema Golda – 39, 40,
140
Halberstam Rivka Beila – 39
Halberstam Salomon – 14, 85
Halberstam Salomon (Szlomo) – 10,
39, 41

Halberstam Salomon ben Natan – 12,
40
Halberstam Steindel Ratza – 39
Hamerski Jan – 147
Hanak Jakub – 88
Hanasz Karol – 59
Haraf Marzena – 151
Hebda Barbara – 133
Hebda Jan – 41
Hebda Leokadia – 42
Hebda Michał – 42, 151
Hefner Anna – 5
Heinrich Andrzej – 102
Heitlinger Leib – 66
Herbert Zbigniew – 105
Herzig Laib – 46
Hetper prok. – 66
Hirsch Tauber – 34
Hochberger Dawid – 75
Hochberger Mojżesz – 75
Hochberger Wolf – 66
Hofmann Jakub – 34
Holland Agnieszka – 103
Hollander Izrael – 57, 72
Hollander Mendel – 34
Hollander Reila – 80
Holzer Sara – 61
Hołda Wiesława – 96
Honig Beniamin – 46
Honig Sara – 46
Horowic Izaak – 13
Huelle Paweł – 52, 75

I
Iliasz Liwiusz – 147
Irlik Maciej – 53
Iwaniec Anna – 55
Iwańska Władysława – 96
Irvin Jon – 103
Izrael ben Elizer – 14
Izrael z Kozienic – 13
Izzak Jakub – 13

J
Jagielski Mieczysław – 28
Jagiellończyk Aleksander – 43
Jagła Arkadiusz – 10
Jakubowska Jadwiga – 28
Jan Paweł II – 107, 137
Janecki Jerzy – 118
Janicki Albin – 5
Janik Józef – 81
Janik Krystyna – 118
Janik Marcin – 105
Janik Rafał – 73
Janowska Maria – 57
Janus Stanisława – 43, 107
Jaroszewicz Piotr – 28
Jarzyński Wincenty ks. – 7, 43, 105
Jasica Zofia – 96
Jaśko z Tarnowa – 64
Jaworski Michał – 43, 67, 153
Jedynak Marian ks. – 45, 105
Jędrek z Tęczyna – 64
Job Celina – 28, 56
Job Helena – 127
Job Jakub – 9
Job Józef – 92
Job Julia – 15
Job Kazimiera – 45, 107
Job Kazimierz – 92
Job Michał – 66
Job Stanisław – 45
Jodłowska Mieczysława – 6
Jordan Achacy – 45, 58, 114
Jordan Achacius Achacii – 128
Jordan Mikołaj – 45, 58, 59, 152
Juruś Grażyna – 96
Juruś Stanisław o. – 46, 64
Juruś Urszula s. – 46

K
Kabaj Edward – 107
Kaczyński Lech – 132, 147
Kaleta Janusz bp. – 47, 97
Kalinowska Franciszka – 5
Kalinowska Tamara – 47
Kalinowski Jarosław – 147
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Kalinowski Witold Jan – 72
Kamień Anna – 48
Kamiński Bogusław – 57
Kandela Jan – 48
Kant Abe – 34
Kant Irena – 31
Kant Izrael – 34
Kapera Kazimierz – 147
Karpiak Jan – 9, 49
Karpiak Józef – 9, 49
Karpiński Józef – 126
Karski Jan – 113
Kaufmann Abraham – 70
Kazana Małgorzata – 96
Kazana Wiesław – 96
Kazanecki Edward – 35
Kichard Andrzej – 74
Kieślowski Krzysztof – 103, 105
Kipiel Krystyna – 50, 107, 136
Kipiel Wojciech – 97
Kitlicz Andrzej – 12
Kitowicz Jędrzej – 72
Klimczak Władysław – 144
Kluger Joachim – 34
Klugmanowa – 52
Kłosowski Józef  ks. – 105
Knap Stefan – 52, 75, 81
Knap Wojciech – 72, 80
Knap Zofia – 16
Kobaka Ryszard – 35, 38, 52, 79, 116
Kobaka Wilhelm – 79
Kochberger Chaskel – 70
Kochmańska Ewa – 96
Kochmańska Ludwika – 53, 95
Kochmański Józef – 53, 127, 151
Koczanowicz Zofia – 127
Kogut Stanisław – 120, 147
Kokosz Kazimiera – 127
Kołacz Aniela – 55
Komar Jan – 12
Konarski Adrian – 76
Konieczko Adam – 59
Kontus pocztylion – 95
Kopczyński Wojciech – 92
Koperniak Monika – 97

Kopka Alicja – 127
Kopka Franciszek – 96
Koral Feliks – 81
Korek Władysław – 9, 53
Korwin–Kalinowski Kazimierz ks. –
105
Korwin–Mikke Janusz – 147
Korzeń Ignacy – 128
Korzeń Józef – 8
Kosierkiewicz Józef ks. – 105
Kossakiewicz Aleksander – 12, 57, 144
Kossakiewicz Filomena – 73
Kossecki Ignacy – 16
Kostrzewa Jan – 73
Kościółek Janina – 95
Kotowicz Grażyna – 59
Kowalska Barbara – 60, 76, 95, 135,
136
Kowalska Bogumiła – 55, 60, 135, 139
Kowalska Karolina – 16
Kowalska Maria – 61
Kowalska Tamara – 76, 96
Kowalska Zofia – 49
Kowalski Kazimierz – 9
Kowalski Kazimierz II – 60, 92, 151
Kowalski Mieczysław – 12, 41, 61, 62,
73, 81, 88, 136
Kowalski Robert – 151
Kowalski Stanisław – 9
Kozioł Grażyna – 96
Kozłowski Leon ks. – 18, 61, 74, 105 
Koźbiał Stefan – 75
Krasicka–Domka Zofia – 147
Kraszkiewicz Wawrzyniec ks. – 105
Krauze Antoni – 48, 103
Krok Anna – 96
Krok Bogdan – 14, 28, 62, 81, 118, 120,
135, 136
Krok Grzegorz – 96, 151
Krok Lidia – 96
Krok Lucjan – 135
Krok Mieczysław – 70
Krok Stanisław – 53
Krokowska Maria – 129
Król Andrzej – 62

Król Andrzej o. – 63, 64
Król Anna – 97
Król Beata – 64, 151
Król Janina – 97
Król Krzysztof – 73
Król Stefan – 88
Król Teresa – 136
Król Zofia – 55
Król Zofia (Kowalska) – 127
Kruczek Barbara – 64, 151
Krupski Ludwik – 12, 95
Kryman Pinkas – 66
Krztoń Jadwiga – 64
Krztoń Zenon – 64, 107, 127
Krzysztoń Andrzej – 92
Krzysztoń Jan – 110
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Kuk Józef – 7
Kukuczka Jerzy – 102
Kuliś Wojciech – 151
Kurcab Jerzy – 56
Kurek Jan ks. – 13, 65, 73, 105, 107, 137
Kurz Chiel – 34
Kurzawa Jerzy – 66
Kurzawa Marian – 139
Kuś Leszek – 96
Kwarciński Józef – 96
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Ligęza Roman – 92
Ligęza Stanisław – 97, 127
Ligęza Stanisław II – 136
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Nalepa Szczepan – 92
Nalepka Grzegorz – 97
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Nalepka Michał – 81, 97
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Neuman Józef – 61
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Noga Julia – 66
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Obrzut Stanisław – 73
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Olbrychski Daniel – 139, 144
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Oleksiński Marek – 147
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Olszanecki Dariusz – 151
Olszanecki Jacek – 97, 127
Olszewska Lucyna – 127
Olszewski Stanisław – 136
Olszowski Michał – 16
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Ormiański Wincenty – 12
Ormiański Władysław – 8
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Oświecimski Marek – 97
Oświecimski Stanisław – 88, 136
Otwinowski Stefan – 62, 88
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Padoł Zofia – 133
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Paździor Jan – 152

Pearlman – 39
Peller Jakub – 31
Pękala Mieczysław ks. – 127
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Piesiewicz Krzysztof – 76, 103
Pietrzykowski Jan – 16
Pietrzykowski Józef – 9, 31
Pietrzykowski Marian – 133
Pięta Kazimierz – 68, 91, 133
Piłsudski Józef – 9, 22, 94, 114
Piotrowski Bogdan ks. – 20
Pitala Antoni – 81, 94
Platner Chaim – 34
Płaza Bronisław – 68, 95, 107, 118, 136
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Podobiński Marek – 97
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Połeć Barbara – 97
Połeć Józef – 81
Poniatowski Józef – 72
Ponikło Franciszek – 12
Ponikło Józef – 133
Ponikło Wiktoria – 68
Ponti Edoardo – 103
Popardowski Paweł – 96, 97, 101
Popardowski Ryszard – 92, 101, 136
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Potępa Jan – 16
Potoczek Adam – 101
Potoczek Jan – 7, 95
Potoczek Jan II – 102, 127, 128, 133
Potoczek Stanisław – 81, 88, 110
Potoczek Stanisław II – 102
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Potokiewicz Franciszek – 12
Preisner Ewa – 76
Preisner Zbigniew – 47, 75, 76, 103,
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Pres Bernadeta – 96
Pres Teresa – 105
Procopy Adam – 128
Proszak Ludwika – 80
Pruski Witold – 9
Pruś Jan – 96
Przetacznik Michał – 53
Przybycień Józef – 126
Przybyło Albert – 105
Przylasko Jan – 12, 110, 152
Przywara Łukasz – 97
Ptaszkowski Piotr – 151
Pyrek Józef ks. – 42
Pyszko Jan – 147
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Rachwał Maria Agnieszka – 106
Raczoń Wiesława – 139
Radzik Irena – 151
Radzik Marian – 67
Rafa Andrzej – 97
Rafa Marian – 81
Rafa Wojciech – 95
Rak Kazimierz – 96, 108
Rak Tadeusz – 68, 75, 108
Rębisz Zofia – 133
Riegelhaupt Mojżesz Hirsch – 62, 81
Riegelhaupt Regina – 62
Robak Józef – 16
Rodak Maria – 97
Rogala Anna – 6
Rogala Jan – 92
Rogala Małgorzata – 76
Rojek Urszula – 108
Roman Józef ks. – 107
Romański Kazimierz – 109, 118
Romer Michał ks. – 105
Rosenfeld Rivka Henna – 40
Rottenberg Leib – 34, 37
Rożek Michał – 72

Różański Stanisław – 49
Russ – 29
Rybiński Jan – 16
Rychlik sso. – 66
Ryndak Stanisław – 93
Rysiak Zofia – 151
Rysiewicz Adam – 113
Ryzner Józef – 139
Ryzner Stanisław – 81
Ryzner Włodzimierz – 113
Ryzner Zofia – 6
Rzeczycka Maria – 150
Rzeczycka–Dzikiewiczowa Helena –
113, 150
Rzeźnik Julian ks. – 107
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Sagan Andrzej – 92, 114
Sagan Jakub – 97
Sagan Marta – 114
Sagan Wojciech – 97
Salgueiro Teresa – 103
Sarkowicz Czesława – 8
Sarkowicz Władysław – 35
Sas Stanisław – 147
Scharf Asher J. – 115, 120
Scheinberg Mendel – 34
Schetyna Grzegorz – 51
Schiff Rachela – 46
Schmer Izzak – 34
Schmerz Mozes – 61
Schoch Karol – 12
Schwabe Karol – 27
Schuldenfrei Dawid – 31
Semla Andrzej – 115
Semla Janusz – 151
Semla Marian – 96
Semmel Samuel – 20, 64
Serednicki Tadeusz – 59
Siemiradzki Henryk – 5
Sikorska Maria – 55, 120
Sikorski Władysław – 24
Siobowicz Emil – 16
Siobowicz Józef – 9

Siobowicz Stanisław – 7
Skorupa Tadeusz – 147
Skotnicki B. Aleksander – 144
Skórski Andrzej – 151
Skrobot Marek – 97
Skrzek Józef – 103
Skrzynecki Piotr – 48, 76
Słomka Adam – 147
Smith Andy – 74
Sobczyk Władysław – 12
Sobol Andrzej ks. – 64
Sobol Andrzej – 97, 151
Sobol Grzegorz – 97, 151
Sobol Marek – 73
Sobota sso. – 66
Sodano Angelo – 47
Sokół Tomasz  – 95
Sortoris Paulus Nicolai – 128
Sowa Eugeniusz – 35, 152
Sowa Grażyna – 96
Sowa Józef – 97, 118
Sowa Kazimierz – 80
Sowa Krystyna Antonina – 151
Sroczyński Tadeusz – 12
Stachowiak Beata s. – 13
Stachura Helena – 55
Stachura Stanisława – 95
Stanek Andrzej – 92
Stanek Antoni – 35, 77, 135, 136, 150
Stanisław z Bobowej – 36
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Stawiarski Adam – 88
Stawiarz Agnieszka – 55
Stawiarz Jan – 49
Stawiarz Józef – 49
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Stoch Jerzy Andrzej – 35, 118
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Stokłosa Józef – 139
Stopak Jadwiga – 16
Stopak Jan – 9, 119
Stopak Józef – 120
Strojna Anna – 50
Strojny Jan – 92
Sus Małgorzata – 96
Susskind Abraham – 42
Swinger Hirsch – 62
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Syrek Zofia – 96
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Szumińska Czesława – 127
Szumińska Katarzyna – 75, 132
Szumińska Maria – 96
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Szwarga Kazimierz ks. – 64, 128
Szymczyk Krystyna – 96
Szymczyk Wanda – 96

Ś
Ścibała Józef – 109, 129
Ślęczkowski Adam – 129, 136
Ślęczkowski Antoni Emil – 129
Ślęczkowski Edward – 67, 127, 130
Ślęczkowski Leon– 127
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Śliwa Jakób – 72
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Śliwa Stefan – 130
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Śmiałowski Adam – 152
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Świeczkowską Norberta s. – 13
Święch Stanisław ks. – 42, 64, 132
Święs Andrzej – 97
Święs Jan – 35
Święs Robert – 97
Święs Stanisław – 118
Święs Urszula – 96
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Tarnowski Joachim – 134
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Teitelbaum Mojżesz – 85
Teller Mojżesz – 34
Tłuczek Helena – 55
Tłuczek Julia – 55
Tłuczek Karol – 110
Tłuczek Tekla – 16
Tokarska Zofia – 136
Tokarz Beata – 97
Tokarz Jerzy ks. – 136
Tokarz Karol – 68, 136
Tokarz Małgorzata – 97
Tomaś Zbigniew – 41
Tomicki Piotr bp. – 58, 116
Tomkowicz Stanisław – 58
Trzpit Helena – 6
Tubek Józef  – 81
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Unger Lazar – 34
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Urbanek Aneta – 97
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Wiejaczka Mieczysław – 97, 127, 151
Wiejaczka Robert – 6
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Wilkosz Adam – 144, 151
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Wilkosz Józef – 16
Wilkosz Maria – 127, 144
Wilkosz Teofil – 16
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Wojna Helena – 55
Wojna Jacek – 151
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Wołkowicz Norbert – 50
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Wortko Sławomir – 97
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Wójcik Henryk – 59
Wójcik Maria – 96, 133
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Wrona Agata – 147
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Wróbel Antonina – 16
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Wróbel Józef – 88
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Zarembina Wanda – 133

{ 233 }

BOBOWA I N D E K S N A Z W I S K



Zarzycki Emanuel – 16, 88
Zaucha Leon – 8, 110
Zawadzka Wiesława – 96
Zawicka–Tylec Janina – 35, 151
Zborowski Samuel – 72
Zegzda Leszek – 120, 147
Zięba Halina – 127
Zięba Jan – 7
Zięba Krzysztof – 97
Zięba Stanisław – 92
Zięba Tomasz – 127
Zięba Wojciech – 72
Ziomek Andrzej – 12, 35
Ziomek Ewa – 55
Ziomek Maria – 135, 152
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Zych Franciszek – 151
Zych Paweł – 97, 127
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Zygmunt III Waza – 9
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