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Publikacja wydana z inspiracji Olkuskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Brama”
Na okładce: Dajan Moszek Joel Hagierman ur. w 1898r. wyśmiewany przez
niemieckich żołnierzy podczas Krwawej Środy w Olkuszu 31 lipca 1940 roku.
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OD REDAKCJI
W ostatnich latach znacznemu ożywieniu uległy badania dotyczące przeszłości
tzw. ziemi olkuskiej, czyli obszaru odpowiadającego z grubsza terytorium
przedwojennego powiatu olkuskiego, znacznie rozleglejszego niż obecny. Szczególnie
dotyczy to poszukiwań związanych z przeszłością stosunkowo nieodległą, jaką stanowią
lata drugiej wojny światowej, które nie są jedynie zamkniętą kartą historii, ale żywym
elementem pamięci najstarszego pokolenia mieszkańców tego terenu.
Jak każde badania dotyczące żywej historii, także i te związane z ziemią olkuską
wywołują dyskusje, spory i polemiki. Najczęściej są to wypowiedzi ulotne, rozproszone
w prasie lokalnej lub publikowane w Internecie. Ponieważ w sposób niezwykle ciekawy
obrazują one kształtowanie się historycznej świadomości mieszkańców ziemi olkuskiej i
osób z nią związanych, autorzy niniejszej publikacji uznali za wskazane przygotowanie
tej antologii, aby ocalić zapis takich właśnie dyskusji dotyczących ofiar II wojny
światowej na ziemi olkuskiej.
Redaktorzy starali się zgromadzić wszystkie istotne teksty związane z tym
tematem opublikowane w latach 2001-2007. Niestety, z pewnością nie wszystkie udało
im się odnaleźć, czasem zaś świadomie pomijali te teksty, które powtarzały jedynie
informacje z innych publikacji. Niektóre teksty, zwłaszcza publikowane w formie
elektronicznej, nie były już dostępne, inne mogły zostać przeoczone, ale nie miało to
charakteru zamierzonego. Gromadzenie tekstów redaktorzy zamknęli na dzień 30
kwietnia 2007 r.
Teksty publicystyczne ułożono w porządku chronologicznym, choć nie zawsze
było to możliwe, np. gdy redakcja odmawiała lub znacząco opóźniała publikację tekstu,
wówczas starano się zachować oryginalny porządek chronologiczny czasu powstania
tekstów i ich wzajemnej relacji.
W komentarzach internetowych pominięto te nie wiążące się bezpośrednio z
dyskutowanym tematem, a pominięcia zaznaczono znakiem „(…)”. W tekstach
poprawiano oczywiste błędy pisarskie, a oczywiste pomyłki merytoryczne zaznaczono w
przypisach redakcyjnych.
Zamieszczone w drugiej części zbioru powojenne relacje ocalałych Żydów i
osoby ich ukrywającej stanowią dokumentację źródłową o szczególnym, w opinii
redaktorów niniejszej pracy, znaczeniu dla badań nad zagładą Żydów na ziemi olkuskiej.
Ich publikacją redaktorzy tego tomu pragnęli uczcić przypadającą w tym roku 65
rocznicę Zagłady.
Druk tej książki sfinansowany został ze środków przekazanych przez Pana Joska
Melcera, olkuszanina, zamieszkałego przed wojną w domu rodzinnym przy olkuskim
rynku (dziś Rynek 7), w trakcie likwidacji olkuskiego getta w czerwcu 1942 r.
wywiezionego z placu gimnazjalnego przy dzisiejszej ulicy Bylicy do nazistowskich
obozów pracy, ocalałego z holocaustu, który obecnie mieszka w Monachium. Mamy
nadzieję, że sposobem wykorzystania tych środków nie uchybiliśmy intencjom
ofiarodawcy.
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CZĘŚĆ I
DYSKUSJA O OFIARACH WOJNY
ARTYKUŁY, LISTY, POLEMIKI I KOMENTARZE PRASOWE
Z LAT 2001–2007
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Pamięć o męczeństwie...
W 61 rocznicę Krwawej Środy
Zarząd miasta i gminy Olkusz zorganizował uroczystości upamiętniające
najtragiczniejsze dla olkuszan krwawe epizody okupacji hitlerowskiej.
Obchody 61 rocznicy odwetowej egzekucji 20 Polaków i torturowania przez
hitlerowców mężczyzn wywleczonych z mieszkań na place miejskie Olkusza 31 lipca
1940 roku, dniu nazwanym „Krwawą Środą” zgromadziły na olkuskim rynku poczty
sztandarowe organizacji kombatanckich, Ochotniczych Straży Pożarnych z Olkusza,
Osieka i Braciejówki oraz olkuskich szkół podstawowych nr 1, 3, 4 i 10. W
uroczystościach uczestniczyła również olkuska miejska orkiestra reprezentacyjna.
O godz.12 ryk syreny poprzedził chwilę ciszy, jaką pamięć ofiar wydarzeń sprzed
lat uczcili na olkuskim rynku wszyscy przechodnie i uczestnicy uroczystości. Wkrótce
potem Janusz Dudkiewicz – burmistrz miasta i gminy w swoim wystąpieniu przypomniał
okrutne czyny hitlerowskich okupantów. W połowie lipca 1940 roku Niemcy, w odwet za
zastrzelenie policjanta, zgładzili dwudziestu Polaków. W dwa tygodnie później,
wczesnym rankiem na rynek i inne place wypędzili z mieszkań prawie wszystkich
mężczyzn w wieku od 14 do 55 lat. Bili ich i maltretowali przez prawie 10 godzin.
Po przemówieniach burmistrza i Tadeusza Taborka – przewodniczącego
Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, który również przypomniał
przebieg tych wydarzeń, orkiestra zagrała Rotę. Potem przedstawiciele organizacji
kombatanckich oraz zarząd miasta i gminy wraz z Markiem Dąbkiem – radnym
Małopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego, prezydium Rady Miejskiej, Janusz Bargieł –
starosta olkuski wraz z delegacją zarządu powiatu oraz delegaci Rady Powiatu złożyli
wieńce kwiatów przed płytą upamiętniającą to wydarzenie.
(wik)
„Przegląd Olkuski”, 3.08.2001 r.
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Zbiorowa skleroza?
31 lipca br. z udziałem władz miasta odbyły się w Olkuszu uroczystości 61.
rocznicy tzw. Krwawej Środy. W relacji z tego wydarzenia zatytułowanej „Pamięć o
męczeństwie” „Przegląd Olkuski” z 3 sierpnia pisał o „upamiętnieniu najtragiczniejszych
dla olkuszan krwawych epizodów okupacji hitlerowskiej”. Dwa tygodnie później
„Przegląd” przypomniał ów okupacyjny epizod, zamieszczając – na podstawie
materiałów Henryka Osucha – opis wojennej tragedii i archiwalne zdjęcie. Tekst zaczynał
się słowami H. Osucha:
„Coraz mniej żyje wśród nas świadków lub uczestników hitlerowskich zbrodni.
Coraz mniej o tych zbrodniach wie młode pokolenie Polaków. W Olkuszu są nazwy ulic,
których pochodzenia w przyszłości nikt może nie znać. A do zaniku zbiorowej pamięci nie
można dopuścić. Dlatego rodowód ulicy 20-Straconych i Krwawej Środy musi
przechodzić z pokolenia na pokolenie, gdyż te szczegóły są elementami historii naszego
miasta”.
Zarówno władzom miasta, jak świadkom jego bolesnej historii chodzi więc o
pamięć. Nie chciałbym kwestionować niczyich szczytnych intencji, jednak nie od dzisiaj
odnoszę wrażenie, że tej trosce o pamięć towarzyszy swoista skleroza. Ponieważ skutki
tej amnezji też mnie swego czasu dosięgły, najlepiej będzie zilustrować sprawę na
własnym przykładzie.
Jestem olkuszaninem urodzonym kilkanaście lat po wojnie. Uczęszczając w latach
siedemdziesiątych do olkuskich szkół, na lekcjach i okolicznościowych akademiach
słyszałem wielokrotnie o ciężkim, okupacyjnym okresie historii mojego miasta.
Nieodmiennie padały wówczas nazwy „20 straconych” i „Krwawa Środa”. W mojej
dziecięco-młodzieńczej wyobraźni symbolizowały one codzienność okupowanego
miasta, zwłaszcza po tym, kiedy w „Encyklopedii Powszechnej PWN” pod hasłem
„Olkusz” wyczytałem, iż „w czasie okupacji hitlerowcy wymordowali ok. 3,5 tys.
mieszkańców” (co – jak szybko wyliczyłem – dawało średnio dwie osoby na każdy dzień
okupacji). Odnoszę wrażenie, że podobnie myślała wówczas większość moich
rówieśników.
Po jakimś czasie zacząłem się jednak zastanawiać, dlaczego jako tragiczne
wydarzenia tego okresu wciąż wymienia się jedynie tych 20 straconych (z których tylko 5
było z Olkusza) i Krwawą Środę (z bodaj jedną ofiarą śmiertelną). Mój ówczesny tok
myślenia wyglądał mniej więcej tak: „przecież podobnych wydarzeń musiało być co
najmniej kilkaset, aby w efekcie dać liczbę ok. 3500 ofiar. Dlaczego więc chodząc po
swym mieście nie spotykam co kawałek np. tablicy upamiętniającej 15 rozstrzelanych
czy placu 10 powieszonych, dlaczego nie wspomina się krwawych wtorków, czwartków,
piątków itp.? A może podana w encyklopedii cyfra jest pomyłką? Z tak wielkiej liczby
osób zamordowanych wynika bowiem, że z rąk hitlerowców życie stracił co trzeci
mieszkaniec ówczesnego Olkusza, czyli statystycznie rzecz biorąc – po kilka osób z
każdej rodziny, a jakoś wcale nie było mi łatwo spotkać kogoś znajomego, kto
wspominałby zabitą podczas wojny bliską osobę”.
Niestety, encyklopedia wymienia faktyczną liczbę ofiar. Staje się ona zrozumiała,
kiedy weźmiemy pod uwagę, że w Olkuszu mieszkało przed wojną ponad 3 tys. Żydów.
To oni stanowili bowiem zdecydowaną większość olkuszan zamordowanych podczas
okupacji. Tyle, że wobec ich męczeństwa panowała i panuje wśród pozostałych olkuszan
zdumiewająca zmowa milczenia. Nic mi nie wiadomo, by tym śmiertelnym ofiarom
okupacji mieszkańcy ich rodzinnego miasta poświęcili jakieś pomniki, nazwy ulic czy
placów, dla uczczenia ich pamięci nie organizuje się uroczystości z udziałem władz
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miejskich. Wydaje mi się, że ogromna większość dzisiejszych mieszkańców Olkusza w
ogóle nie jest świadoma tej tragedii, bodaj największej w historii miasta. Dodać należy,
że wobec zanikania materialnych śladów wspólnoty żydowskiej (by wymienić choćby
barbarzyńską dewastację cmentarzy czy rozebranie w 1950 r. budynku synagogi z
przylegającą doń szkołą) przeciętnemu olkuszaninowi coraz trudniej będzie wyobrazić
sobie, że przez wieki Żydzi wnosili znaczący wkład w dzieje jego miasta. Jeśli więc ktoś
pragnie przeciwdziałać zanikowi zbiorowej pamięci olkuszan, jest to pole najwłaściwsze.
Rozumiem, że dla osób, których bliscy znaleźli się wśród owych 20 straconych
oraz dla maltretowanych podczas Krwawej Środy wydarzenia te były wielką tragedią.
Jednak w obliczu zamordowania niemal jednej trzeciej mieszkańców Olkusza, określanie
tych wydarzeń „najtragiczniejszymi dla olkuszan epizodami czasu okupacji” jest co
najmniej zgubieniem proporcji, o ile nie wręcz nieprzyzwoitością.
Ireneusz Cieślik
PS. Tekst ten pisany był z zamiarem opublikowania w „Przeglądzie Olkuskim”,
jednakże redakcja „Przeglądu” odmówiła zamieszczenia go na swoich łamach.
„Tygodnik Powszechny” (nr 42/2001) z 21.10.2001 r.
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Wyblakła już pamięć sąsiadów
Olkuscy Żydzi. Śladem zagłady
Nauczyciel historii z Olkusza: – Niemcy zamordowali Żydów, a my pamięć o nich.
Taka jest prawda, do której nie chcemy się przyznać.
Przykłady? Choćby książka historyka Jana Kantyki „Na jurajskim szlaku”. W
spisie niemieckich zbrodni na ziemi olkuskiej wymienia każdego zabitego Polaka. W
ostatniej rubryce liczba – 15 067. To zamordowani Żydzi.
– Wszystkich ofiar było 16 858. Okazuje się, że tylko 10 procent zasłużyło na
imiona i nazwiska – wyjaśnia wspomniany historyk. Podobnie jest w broszurze „Straty
ludności cywilnej ziemi olkuskiej 1939-1945”, wydanej przez lokalny związek
kombatantów. Wśród olkuszan zgładzonych w obozach koncentracyjnych – same polskie
nazwiska.
– Jako Polak mam obowiązek pamiętać i czcić Polaków. Żydzi nami się nie
przejmują – wyjaśnia autor „Strat ludności...” Bolesław Kuśmierczyk, były akowiec z
Olkusza.
Najpierw rów przeciwczołgowy
Do starego olkuskiego kirkutu dojść można z Rynku w kilka minut. Założony pod
koniec XVI wieku na tzw. Przedmieściu Sławkowskim, jest, a raczej był, jedną z
najstarszych nekropolii żydowskich w Polsce. Pusty plac otaczają ciasno jednorodzinne
domy. Na głębokich bruzdach rośnie trawa i chwasty.
– Ostatnie nagrobki wywieźli pięć lat temu do konserwacji. Do dziś nie wróciły –
opowiada właściciel okazałej kamienicy. Mieszka tu 30 lat. Gdy się wprowadził, z okna
widział kilkanaście macew.
Nekropolię zdewastowali Niemcy, przekopując rów przeciwczołgowy. Nagrobkami
wybrukowali m.in. podwórko olkuskiego liceum (w latach 60. przykryto je asfaltem,
pojedyncze wmurowano w ogrodzenie).
– Po wojnie, kiedy miasto zakładało kanalizację i wodociąg, koparka wyciągała z
ziemi czaszki i kości. Robotnicy wrzucali je na przyczepy i wywozili – mówi starszy
mężczyzna.
Więcej pamiątek pozostało na drugim żydowskim cmentarzu – z przełomu XIX i
XX wieku. Kamienne rumowisko rozciąga się w podmiejskim zagajniku, obok
opuszczonego ośrodka harcerskiego. Ślady libacji widać nawet w otwartych grobach.
Jeszcze 30-40 lat temu między macewami wiodły malownicze alejki. Później nagrobki
zabrali kamieniarze, przeszlifowali je i teraz zdobią mogiły katolickich cmentarzy.
Resztki muru nie chronią kirkutu przed nieproszonymi gośćmi. Większość macew
leży połamana. Wandalom nie oparł się nawet kilkutonowy pomnik z marmuru,
wzmocniony stalowym prętem oraz kamienna tahara, miejsce obmywania zwłok przed
pogrzebem. Niektóre ocalałe macewy szpecą plamy farby. Między kamieniami błyszczą
resztki stłuczonych słoików i butelek.
Młodzieńcze przemyślenia
W mieście brakuje symboli, upamiętniających zagładę olkuskich Żydów. Pomnik
w Rynku, poświęcony olkuszanom zamordowanym przez faszystów, nie wspomina ich
narodowości. Zdobi go orzeł i podobizny żołnierzy w mundurach Ludowego Wojska
Polskiego.
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– A przecież 90 procent z nich zginęło tylko dlatego, że byli Żydami – przypomina
Ireneusz Cieślik, 40-letni absolwent teologii KUL i publicysta rodem z Olkusza.
Po ostatnich obchodach 61. rocznicy hitlerowskich represji w Olkuszu (tzw.
Krwawej Środy) do lokalnego tygodnika zaniósł list, w którym skrytykował „amnezję”
władz miasta i mieszkańców. – Nie opublikowali go, zrobił to dopiero „Tygodnik
Powszechny” – mówi Cieślik.
„Po jakimś czasie zacząłem się zastanawiać, dlaczego jako tragiczne wydarzenie
tego okresu wciąż wymienia się jedynie tych 20 straconych (z których tylko 5 było z
Olkusza) i Krwawą Środę...” – wspominał w liście młodzieńcze przemyślenia,
narastające po kolejnych rocznicowych obchodach. – „...przecież podobnych wydarzeń
musiało być co najmniej kilkaset, aby w efekcie dać liczbę ok. 3500 ofiar”.
Jedyne ślady kilkusetletniej historii olkuskich Żydów i największej w dziejach
tragedii mieszkańców to – prócz zdewastowanych cmentarzy i pustego placu po
synagodze – kilka macew w Muzeum Pożarnictwa oraz skromny zbiór zdjęć i
dokumentów w Muzeum PTTK. Najstarsze nagrobki z XVI-wiecznego kirkutu parę lat
temu przewieziono do renowacji w kieleckiej pracowni konserwatorskiej. Dotychczas nie
wróciły.
Jacek Wilk, miejski konserwator zabytków: – Przewodniczący katowickiej gminy
żydowskiej zgodził się wyłącznie, by odrestaurowane macewy ustawić na tych samych
grobach. A tego przecież nikt nie pamięta.
Fatalny stan żydowskich zabytków tłumaczy skromnym budżetem i
nieuregulowaną własnością działek. Spaloną przez hitlerowców synagogę rozebrano
jeszcze w latach 50. Kilka lat temu rada miasta plac przeznaczyła pod zabudowę.
– To miejsce pamięci, na którym nie wolno nic wybudować – deklaruje dziś
burmistrz Janusz Dudkiewicz. – Zawsze jest wykoszone. Być może należałoby ustawić
jakąś pamiątkową tablicę?
Lemoniada Glajtmanów
– Rodzina Zilberszaców prowadziła między innymi sklep elektrotechniczny i
jubilerski. Glajtmanowie mieli kilka kamienic. Jednego z braci nazywali bankierem 1 –
Mieczysław Tondos wylicza najbogatszych olkuszan przed wojną. Choć 86 lat na karku,
bez trudu przywołuje z pamięci żydowskich sąsiadów i znajomych. Kto ożenił się z
Polką, kto przechrzcił.
Przed wojną mały Mietek Tondos nieraz bawił się z synem Glajtmanów. – Chamek
mówił tylko po polsku. Zawsze miał pieniądze od ojca. Kupowaliśmy lemoniadę i
graliśmy w warcaby – wspomina. Wspólne zabawy skończyły się, gdy Tondos poszedł do
wojska. Dwa lata później przyszli Niemcy. Zamknęli wszystkich Żydów z Olkusza i
okolicznych miejscowości w getcie. – Służąca z Bogucina przechowała Chamka aż do
wejścia Ruskich. Z wdzięczności pół domu jej zapisał. Potem wyjechał za granicę –
mówi Tondos.
Co innego pamięta Antoni Niemczyk: – Ludzie starali się przyjaźnić z Żydami. Ale
tamci utrzymywali kontakty tylko wtedy, kiedy widzieli geszeft. Na każdym kroku
dawali do zrozumienia, że są bogatsi i mądrzejsi. Traktowali nas jak teraz Arabów w
Palestynie.
Z opowiadań ojca – funkcjonariusza żandarmerii wojskowej – wie, że olkuscy
Żydzi nagminnie unikali wojska podczas wojny 1920 r. – Po knajpach agitowali za
bolszewikami – dopowiada. Sam zapamiętał, że większość handlu i kamienic była w
żydowskich rękach. – Tylko sklep Świątkowskiego z powodzeniem konkurował. Nie
1

Chodzi nie o przezwisko, ale o nazwisko Bankier – przyp. red.
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było jednak roku, żeby go nie okradli, bo miał ceny niższe niż u Żyda – przekonuje
Niemczyk. Zapewnia jednak, że tylko olkuscy Niemcy cieszyli się z wywózki sąsiadów.
– Ojciec, choć uprzedzony do Żydów, to przecież przeprowadził kilku do Generalnej
Guberni.
Uciekający temat
Burmistrz Janusz Dudkiewicz nie pochodzi z Olkusza, ale zna lokalną historią.
Odpiera zarzuty o przemilczanie tragedii olkuskich Żydów: – Obchodząc „krwawą środę”
oddajemy hołd wszystkim ofiarom, nie rozróżniamy prześladowanych narodowościowo.
Wszyscy jednakowo cierpieli.
Przewodniczący rady miasta Janusz Mentlewicz: – Temat żydowski może trochę
uciekł... Lecz władza, jak to władza, żyje głównie codziennymi problemami. O „krwawej
środzie” pamiętamy, bo dotyczyła Polaków. Holocaust przeżyło natomiast tylko paru
Żydów – i nikt do tego nie wracał.
Stefan Ząbczyński, honorowy obywatel Olkusza: – Przed wojną jak Żyd oszukał
goja, to był bardzo zadowolony. Ale to nie znaczy, że zapomnieliśmy o ich tragedii.
Do stworzonego przez siebie Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej przeniósł trzy
macewy ze starego kirkutu. – By uczcić Żydów-strażaków – tłumaczy
dziewięćdziesięciolatek. Także w książce poświęconej historii Ochotniczej Straży
Pożarnej w Olkuszu opublikował parę zdjęć mieszkańców getta.
– Gdybym chciał podać wszystkie nazwiska, to książka byłaby kilka razy grubsza –
wyjaśnia, dlaczego wymienił tylko Polaków w wydawnictwie o olkuszanach,
zamordowanych podczas wojny.
Burmistrz Janusz Dudkiewicz podkreśla, że sami Żydzi nie proponowali nigdy
upamiętnienia ich tragedii: – Pracuję po 12 godzin. Nie ma czasu, by zadbać nawet o
własną historię. Odwiedził nas Papież i też nie ma tablicy pamiątkowej2.
Pies na macewy
Małżeństwo Frenklów dwa lata temu przyjechało z Izraela do Olkusza. Ponad 70letni Menachem chciał pokazać dorosłym dzieciom dawne, rodzinne strony. Był małym
chłopcem, kiedy tuż przed wojną jego rodzina wyemigrowała do Francji. Ojca hitlerowcy
wywieźli do Oświęcimia. Nie wrócił.
Frenklowie, szukając przewodnika, który znałby niemiecki lub angielski, trafili do
olkuskiego Muzeum Afrykanistycznego, gdzie wówczas pracował Jerzy Roś, absolwent
archeologii.
– Rodzice rozmawiali ze sobą w jidisz, dzieci – po hebrajsku. Fotografowali
macewy. Byli wstrząśnięci, kiedy kobieta z sąsiedniego domu wyprowadziła psa na
cmentarz – opowiada 35-letni archeolog. Zwierzę obsikiwało nagrobki. Właścicielka na
jego uwagi tylko się obruszyła. – Wstydziłem się! Te groby to przecież kawałek naszej
historii – dodaje.
Koresponduje z Frenklami. Poprosili go, by szukał informacji o ich przodkach. Na
razie znalazł przedwojenną książkę telefoniczną z ich nazwiskami.
Dariusz Rozmus, również archeolog i współtwórca monografii kirkutu w
niedalekiej Pilicy, kilka lat temu założył Stowarzyszenie „Brama”, by rozwijać lokalną
kulturę. Bez powodzenia próbował zainteresować władze miasta renowacją młodszego
żydowskiego cmentarza. Na własną rękę zinwentaryzował ok. 200 nagrobków. Inni

Na południowej ścianie kościoła pw. św. Andrzeja od 1984 r. znajduje się tablica upamiętniająca
wizytę biskupa krakowskiego Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II – przyp. red.
2
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członkowie stowarzyszenia z uczniami olkuskiego gimnazjum wycięli część samosiejek
sosny, by chronić resztki macew.
– W judaizmie opuszczony cmentarz nie musi być odnawiany. Zawsze jednak
pozostaje świętym miejscem. Należałoby je przynajmniej ogrodzić – podkreśla Rozmus.
Koło siebie
Krzysztof Kocjan, warszawski etnograf, nie rozumie, dlaczego nie uczczono
dotychczas śmierci ponad trzech tysięcy Żydów z jego rodzinnego miasta. W żydowskiej
kulturze zawsze pociągały go silne związki z rodzinnymi stronami. Kilka lat temu napisał
broszurę „Olkuscy Żydzi”.
– To odzyskiwanie pamięci i szukanie regionalnej tożsamości – tłumaczy.
Książeczkę przygotował na podstawie nielicznych dzieł, których autorzy
wspominali o Żydach z Olkusza. Do tematu wrócił na początku tego roku. Dotarł m.in.
do bezpośrednich relacji ludzi ocalałych z Holocaustu. Zapisków dziesięciu osób, w tym
znanego olkuskiego lekarza Mariana Auerhana-Głuszeckiego.
– Przed wojną – mówi Kocjan – nie dochodziło do poważniejszych incydentów
między Polakami i Żydami, choć istniał dystans.
Konfliktów nie było również podczas okupacji. Miasto włączono do III Rzeszy i
było jednym z pierwszych, skąd ludność żydowska trafiła do odległego zaledwie o
kilkadziesiąt kilometrów Oświęcimia. W relacjach ocalałych Polacy z Olkusza jawią się
głównie jako ci, którzy na polecenie Niemców zajmują mienie wysiedlonych. Nie
pomagali jednak w wywózce – jak żydowska milicja – której brutalność mieszkańcy getta
zapamiętali.
Krzysztof Kocjan: – Jan Tomasz Gross w „Upiornej dekadzie” wymienia Olkusz
wśród miast, gdzie w czasie okupacji dochodziło do antyżydowskich ekscesów. Spytałem
go, skąd to wie, ale nie pamiętał. Ja nie dotarłem do takich relacji.
O jedynym zabójstwie olkuskiego Żyda przez polskich sąsiadów usłyszał Kocjan w
rodzinnych Pomorzanach, obecnej dzielnicy Olkusza. Dwóch braci ukrywało tam
mężczyznę w piwnicy. Zginął tuż przed nadejściem Rosjan. Chłopi prawdopodobnie bali
się, że zażąda zwrotu pieniędzy, które im dał za przechowanie.
Krzysztof Kocjan nie słyszał, by olkuszanie uratowali żydowskich sąsiadów.
Zaprzecza, by służąca Glajtmanów przechowała ich syna.
– Wiem to od wdowy po Chamku Glajtmanie – zapewnia. – 60 lat po wojnie
najłatwiej jednak pytać, czemu ktoś nie pomagał Żydom.
Najbardziej szokująca dla Kocjana była relacja z podolkuskiej Skały. Żyd ukrywał
się tam z rodziną u znajomego chłopa. Ktoś ich zadenuncjował. Uciekł tuż przed
egzekucją, potem 27 miesięcy przeleżał w dole, który wykopał w stodole innego chłopa.
Był tak wycieńczony, że po wyzwoleniu nie mógł chodzić. Wojna skończyła się, a on
wciąż bał się o życie.
Opłakuje się bliskich
Dr Adam Cyra, kustosz w muzeum KL Auschwitz: – To naturalne, że najpierw
opłakuje się swoich bliskich. Olkuszanie nie zapomnieli żydowskich sąsiadów. Raczej
część Żydów nie chce pamiętać, że podczas wojny razem z nimi cierpieli Polacy.
Urodzony w Olkuszu, prywatnie poszukuje śladów zagłady krajan w obozie. Zanim
został historykiem, od krewnych usłyszał o przyjaźni pradziadka z Żydem, którego cała
rodzina zginęła w Brzezince. Dowiedział się też o stryju ze Skały, który przechował
dwóch Żydów.
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– Po wojnie wyemigrowali. Jeden zmarł w Monachium, drugi żyje w Nowym Jorku
– dodaje dr Cyra. Odnalazł uratowanego Żyda i poprosił, by tamten potwierdził na
piśmie, komu zawdzięcza życie. Staruszek odmówił.
– Chciałem uczcić stryja. Bez pisemnego świadectwa nie może dostać w Yad
Vashem tytułu „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” – żali się kustosz.
Przekopał kilkadziesiąt tysięcy obozowych kart zgonów. Na 200 „olkuskich”
zaledwie jedno nazwisko miało żydowskie brzmienie. Za przyczynę zgonu rzeźnika
Cymblera Harka podano „katar kiszek”.
W „Kalendarzu wydarzeń KL Auschwitz” natrafił Cyra na jedno zdanie: „Ok. 2 VI
1942 zabito gazem cyklonem B w bunkrze nr 1 w Birkenau Żydów – mężczyzn, kobiety i
dzieci – deportowanych z Olkusza”.
– O Żydach zabitych w komorach gazowych nic więcej się nie znajdzie. Niemcy
nie prowadzili dla nich żadnej dokumentacji – dodaje bezradnie. – Zginęli w pierwszym
okresie, kiedy całe transporty od razu kierowano do komór gazowych, a ciała
zakopywano w dołach.
Poszukiwawcza pasja doprowadziła Adama Cyrę do zbiorów Instytutu Yad
Vashem, muzeum „Willa Wansee” w Berlinie i jednego z izraelskich kibuców. Zobaczył
tam m.in. archiwalne zdjęcia akurat z „Krwawej Środy”. Ku jego zdumieniu, autorzy
wystaw opisali fotografie jako przykład niemieckich prześladowań Żydów w Polsce.
– To zakłamywanie historii. Tamta akcja była skierowana przeciw Polakom za
zabicie niemieckiego policjanta. Nad Żydami znęcano się „przy okazji” – podkreśla
kustosz.
Mimo interwencji ani pracownicy Yad Vashem, ani „Willi Wansee” nie zmienili
podpisów. Nie pomogło oficjalne pismo dyrektora oświęcimskiego muzeum z
wyjaśnieniami, dotyczącymi „Krwawej Środy”.
Trzy kasztany, trzy ofiary
Burmistrz Dudkiewicz nie widzi przeszkód, by upamiętnić zamordowanych Żydów
w Olkuszu. Konieczna jest jednak „społeczna inicjatywa”. Ma również pomysł, jak
zadbać o nowy cmentarz żydowski. Wystarczy, by harcerze wrócili do opuszczonego
ośrodka i z niemiecką młodzieżą opiekowali się całym obszarem. Kiedy? Choćby w
przyszłym roku – w 60. rocznicę likwidacji getta, w ramach partnerstwa z niemieckim
miastem Schwalbach am Taunus.
Tadeusz Taborek, przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów w Olkuszu, jest
sceptyczny: – Po Jedwabnem nie ma do tego sprzyjającej atmosfery. Skoro nie polegli w
walce, to nie jest nasza sprawa.
Kiedyś myślał, by umieścić tablicę pamiątkową koło trzech kasztanowców, na
których Niemcy powiesili publicznie trzech Żydów. Zrezygnował.
– Następnego dnia rozbito by mi szyby w oknach, a na ścianie wymalowano
gwiazdę Dawida – tłumaczy. Może ma wyrost.
Obaw nie ma Kazimierz Czarnecki, więzień Oświęcimia, przewodniczący
olkuskiego koła związku byłych więźniów politycznych. Przed śmiercią chciałby
wybudować pomnik oświęcimski, z tablicą upamiętniającą zamordowanych żydowskich
sąsiadów. Z dwoma kolegami, byłymi więźniami Auschwitz, uczestniczył niedawno w
odsłonięciu takiej tablicy w Oświęcimiu. Przed uroczystością wspominał przedwojenne
mecze piłki nożnej z kolegami–Żydami. – Biliśmy się najwyżej o wynik – mówi.
Ireneusz Dańko
„Gazeta Wyborcza”, 16.11.2001 r.
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Ocalić pamięć
Po ostatnim spotkaniu zorganizowanym w olkuskim Urzędzie Miasta pojawiła się
nadzieja, że uda się ocalić nieliczne pamiątki po olkuskiej diasporze żydowskiej, która
przed wojną stanowiła prawie połowę mieszkańców miasta. Do tej pory pozostałości
kultury żydowskiej były niemal zupełnie zapomniane przez władze i mieszkańców
Olkusza i niszczały w zastraszającym tempie.
Na spotkanie przyjechał Jan Jagielski, kierownik działu dokumentacji
Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie i przewodniczący fundacji „Wieczna
pamięć”. Wzięli w nim udział starosta Marek Trzcionkowski, burmistrz Janusz
Dudkiewicz oraz dr Dariusz Rozmus, archeolog, specjalista od kultury żydowskiej, który
był jego inicjatorem, Marek Dąbek, radny sejmiku małopolski, jego organizator i Jacek
Wilk, Miejski Konserwator Zabytków w Olkuszu. Spotkanie trwało prawie trzy godziny,
ale przyniosło pewne efekty. – Naszym celem było zaproszenie pana Jagielskiego, który
tą tematyką zajmuje się od ponad 30 lat, po to, aby doradził w jaki sposób uratować
pozostałości po kulturze żydowskiej w Olkuszu i pomógł wypracować długofalowy
program takich działań – powiedział nam dr Dariusz Rozmus.
Na wstępie przedstawił on tematy, które wymagają pilnego załatwienia. Czyli w
jaki sposób ochronić dwa istniejące w Olkuszu cmentarze żydowskie, co zrobić z
macewami, które zostały przeniesione z cmentarzy i obecnie znajdują się pod placem za
dawnym liceum przy Piłsudskiego lub służą jako ściany zbiornika przeciwpożarowego na
Pomorzanach. W jaki sposób upamiętnić miejsce przy ulicy Górniczej, gdzie od XVI
wieku wznosiła się synagoga. Gdzie ustawić zabytkowe nagrobki, jakie przez siedmioma
laty władze Olkusza oddały do konserwacji i do tej pory ich nie odebrały. Poruszano też
sprawę wydania monografii o olkuskich cmentarzach żydowskich, która zawierałaby
zdjęcia i tłumaczenia napisów ze wszystkich zachowanych macew. Książka będąca
dziełem zespołu, w którego skład wchodzili Dariusz i Marta Rozmusowie, Andrzej
Witek, Krzysztof Kocjan i Anna Michałowska jest praktycznie gotowa do wydania.
Następnie Jacek Wilk przedstawił projekt zagospodarowania starego cmentarza przy
Kolorowej, który od kilkunastu lat czeka na realizację.
Jagielski przywiózł na spotkanie gotowy projekt umowy, jaką gmina może zawrzeć
z ŻIH-em oraz fundacją „Wieczna pamięć”. Dzięki niej władze miasta otrzymają na razie
5 tys. zł na rozpoczęcie prac porządkowych przy cmentarzu przy Kolorowej. Obiecał, że
po zapoznaniu się z projektem urządzenia tego cmentarza postara się o pieniądze na jego
wykonanie. Zarówno burmistrz jak i starosta obiecali pomoc finansową w tego typu
działaniach. Nie znamy jednak szczegółów, gdyż mimo wcześniejszych zaproszeń
dziennikarze nie zostali wpuszczeni na spotkanie.
Jagielski obiecał też 3 tys. zł na wydanie książki o cmentarzu. Poparł także pomysł
zorganizowania grup młodzieży polskiej, niemieckiej czy izraelskiej, która mogłaby
posprzątać teren nowego cmentarza żydowskiego. Pytany o kwestię nagrobków, które
znajdują się poza cmentarzem stwierdził, że jeśli w miarę możliwości będą one
odzyskiwane, to warto zrobić z nich symboliczną ścianę pamięci. Obiecał także ustalić,
czy sprawy pozwoleń na prace przy cmentarzach trzeba załatwiać z katowicką czy
krakowską gminą żydowską. Marek Dąbek zobowiązał się do przeprowadzenia
inwentaryzacji wszystkich miejsc w powiecie olkuskim związanych z kulturą lub tragedią
narodu żydowskiego.
Jacek Sypień
„Dziennik Polski”, 23.03.2002 r.
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Zebrać nazwiska
Podczas ostatniego spotkania komitetu wybudowania symbolicznego pomnika
poświęconego pamięci mieszkańców powiatu olkuskiego, którzy zginęli w hitlerowskich
obozach zagłady ustalono harmonogram prac na najbliższe miesiące. Komitet
ukonstytuował się przed trzema miesiącami, na jego czele stanął Kazimierz Czarnecki,
były więzień KL Auschwitz.
Podczas spotkania w olkuskim starostwie podjęto decyzję o wysłaniu do
wszystkich władz gmin dawnego powiatu olkuskiego pism z prośbą o ustalenie nazwisk
osób, które zostały zamordowane w obozach koncentracyjnych. Władze komitetu liczą,
że gminy mogłyby partycypować w kosztach budowy pomnika. Obecnie komitet
dysponuje dokumentacją przekazaną przez dr Adama Cyrę, pochodzącego z Olkusza
pracownika Muzeum w Oświęcimiu. Ustalił on 180 nazwisk mieszkańców Olkusza,
którzy zginęli w KL Auschwitz. Ocenia się, że we wszystkich obozach zginęło ponad 4
tys. mieszkańców powiatu olkuskiego, z czego 3,5 tys. stanowili Żydzi. Niestety w
większości nie są znane ich nazwiska.
Komitet chce też zorganizować konkurs skierowany do uczniów szkół średnich
całego powiatu dotyczący zebrania i opisania życiorysów osób, które zginęły w obozach
koncentracyjnych. Podczas spotkania omawiano też sprawę projektu pomnika. Wstępnie
przyjęto projekt opracowany przez artystkę plastyka Katarzynę Krzykawską
wykładowczynię ASP. Ponad 17 metrowej długości pomnik ma stanąć na olkuskim
starym cmentarzu, na co wyraziły już zgodę władze miasta. Na pomniku będą
umieszczone kamienne płyty z nazwiskami ofiar. Został tak zaprojektowany, aby w miarę
ustalania kolejnych nazwisk ofiar, można go uzupełniać o następne tablice. Zarząd
komitetu, w którego skład wchodzą: Kazimierz Czarnecki, Tadeusz Taborek, Mieczysław
Karwiński, Maria Jałowiec, Stefania Wiernik, Gabriela Zub, Witold Bonecki, Marian
Buczek i Adam Cyra zwraca się do mieszkańców powiatu olkuskiego, których
członkowie rodzin zginęli w obozach hitlerowskich o przesyłanie kopii dokumentów
obozowych, krótkich życiorysów. Materiały będą wykorzystane przy wydaniu książki o
ofiarach obozów, którą przygotowuje muzeum w Oświęcimiu. Korespondencję można
kierować na adres starostwa powiatowego w Olkuszu, ulica Mickiewicza 2 do Mariana
Buczka, dyrektora wydziału spraw obywatelskich.
Jacek Sypień
„Dziennik Polski”, 24.06.2002 r.
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Upamiętnią martyrologię
Pomnik ku czci ofiar obozów
Komitet organizacyjny budowy pomnika symbolu upamiętniającego ofiary
hitlerowskich obozów koncentracyjnych wraz z rzeźbiarką Katarzyną Krzykawską
przygotowali już wstępny projekt symbolicznej mogiły.
W założeniach ma on składać się z kilku elementów. W centralnym punkcie
pomnika zostanie ustawiona symboliczna rzeźba zaś w półokręgu kamienne tablice z
nazwiskami ofiar obozów. Symboliczna mogiła stanie na starym cmentarzu w Olkuszu.
Symboliczna mogiła ma upamiętniać martyrologię nie tylko ludności polskiej, ale
również innych narodowości, zwłaszcza Żydów, którzy przez wiele wieków byli częścią
olkuskiej społeczności.
W pracach komitetu budowy pomnika symbolu uczestniczą: Kazimierz Czarnecki,
Tadeusz Taborek, Mieczysław Karwiński, Maria Jałowiec, Stefania Wernik, Gabriela
Zub, Witold Bonecki, Marian Buczek i Adam Cyra.
Symboliczna mogiła ma upamiętniać ludność powiatu olkuskiego w jego granicach
z czasów okupacji hitlerowskiej obejmujących również gminy Pilica i Żarnowiec. –
Nasze działania skupiają się na uzupełnianiu ewidencji więźniów, którzy w czasie
okupacji zginęli w obozach koncentracyjnych. Pełne dane posiadamy tylko na temat
więźniów przetrzymywanych w Oświęcimiu. Wciąż szukamy kontaktu z rodzinami ofiar
innych obozów. Z naszych danych wynika, że w obozach w całym kraju śmierć poniosło
około pół tysiąca mieszkańców powiatu narodowości polskiej, trzystu z nich zmarło w
Auschwitz – powiedział prezes komitetu budowy pomnika Kazimierz Czarnecki.
Członkowie komitetu liczą również na pomoc uczniów szkół w poszukiwaniu
rodzin byłych więźniów. Jeszcze przed rozpoczęciem wakacji we wszystkich szkołach
ponadgimnazjalnych powiatu zostanie zorganizowany konkurs historyczny. Zadaniem
uczniów będzie poszukiwanie pamiątek i dokumentów z przeszłości dotyczących
wydarzeń drugiej wojny światowej.
Rodziny więźniów z terenu powiatu olkuskiego, których bliscy ponieśli śmierć w
hitlerowskich obozach mogą również zgłaszać się od wydziału spaw obywatelskich
Starostwa Powiatowego w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2 lub zasięgać informacji pod
numerem telefonu : 643 16 54.
(mik)
„Przegląd Olkuski”, 28.06.2002 r.
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Razem dla cmentarza
Do końca tygodnia będą trwały prace porządkowe na olkuskim cmentarzu
żydowskim. Podjęła się ich grupa zapaleńców, uczniów i studentów zorganizowana przez
olkuskiego archeologa Jerzego Rosia. Prace odbywają się pod egidą Olkuskiego
Stowarzyszenia Kulturalnego „Brama”.
Młodzi ludzie wycinają niewielkie samosiejki sosny, które zarastają teren
cmentarza, planują też jego posprzątanie. Jak powiedział nam Jerzy Roś, „Brama” przez
dwa kolejne lata zwracała się do władz Olkusza z prośbą o dofinansowanie akcji
sprzątania cmentarza. Miała w niej wziąć udział grupa młodzieży niemieckiej z
zaprzyjaźnionego z Olkuszem miasta Schwalbach. Bez efektu. Dlatego postanowili
posprzątać cmentarz sami, nie oglądając się na pomoc miasta.
W Olkuszu wojnę przetrwały dwa cmentarze żydowskie, choć przez starszy, przy
ulicy Kolorowej, gdzie pierwsze pochówki pochodziły z XVI wieku, Niemcy przekopali
rów przeciwczołgowy i wywieźli większość macew. Nowy cmentarz przy ul. Jana
Kantego, przy którym trwają teraz prace, został założony pod koniec XIX wieku i
przetrwał wojnę z niewielkimi uszkodzeniami. Na ponad 2 ha było tam ponad 400
grobów. Dewastacja cmentarza rozpoczęła się w latach sześćdziesiątych i trwa do dzisiaj.
Teraz zostało tylko kilkadziesiąt przewróconych macew. W tym roku powinna się ukazać
monografia tego cmentarza, autorstwa olkuskiego archeologa dr Dariusza Rozmusa.
Jacek Sypień
„Dziennik Polski”, 26.07.2002 r.
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Pamięć o męczeństwie…
W 62 rocznicę Krwawej Środy
Zarząd miasta i gminy Olkusz zorganizował uroczystości upamiętniające
najtragiczniejsze dla olkuszan krwawe epizody okupacji hitlerowskiej.
Obchody 62 rocznicy odwetowej egzekucji 20 Polaków i torturowania przez
hitlerowców mężczyzn wywleczonych z mieszkań na place miejskie Olkusza 31 lipca
1940 roku, dniu nazwanym „Krwawą Środą” zgromadziły na olkuskim rynku poczty
sztandarowe organizacji kombatanckich, Ochotniczych Straży Pożarnych. W
uroczystościach uczestniczyła również olkuska miejska orkiestra reprezentacyjna.
O godz. 12 ryk syreny poprzedził chwilę ciszy, jaką pamięć ofiar wydarzeń sprzed
lat uczcili na olkuskim rynku wszyscy przechodnie i uczestnicy uroczystości. Janusz
Dudkiewicz – burmistrz miasta i gminy w swoim wystapieniu przypomniał okrutne
czyny hitlerowskich okupantów. W połowie lipca 1940 roku Niemcy, w odwet za
zastrzelenie policjanta, zgładzili dwudziestu Polaków. W dwa tygodnie później,
wczesnym rankiem na rynek i inne place wypędzili z mieszkań prawie wszystkich
mężczyzn w wieku od 14 do 55 lat. Bili ich i maltretowali przez prawie 10 godzin.
Po przemówieniach burmistrza i Tadeusza Taborka – przewodniczącego
Powiatowej rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, który również przypomniał
przebieg tych wydarzeń orkiestra zagrała Rotę. Potem delegacja: zarządu miasta i gminy:
Janusz Dudkiewicz, Romuald Sznajder i Wacław Chłosta – członkowie, reprezentancie
senatora Janusza Bargieła, poseł Jan Orkisz, wicestarosta Edmund Węgiel wraz z
Markiem Dąbkiem – radnym Małopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego, prezydium Rady
Miejskiej: Janusz Mentlewicz, przewodniczący i jego zastępcy: Teresa Jasińska,
delegacje przedstawicieli kombatanckich złożyli wieńce kwiatów przed płytą
upamiętniającą to wydarzenie.
(kiw)
„Przegląd Olkuski”, 2.08.2002 r.
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Powolna egzekucja
Przed sześćdziesięciu laty Niemcy wywieźli do Oświęcimia
olkuskich Żydów
Wyobraźmy sobie, że nagle znikają nasi sąsiedzi, koledzy i koleżanki ze wspólnego
podwórka czy pracy, siedzący z nami w jednej szkolnej ławce uczeń, przyjaciele,
sklepikarz, u którego kupowaliśmy ryby, krawiec, który szył nasz garnitur do ślubu.
Nagle, w ciągu kilku dni znikają i uświadamiamy sobie, że nigdy już ich nie zobaczymy.
Czy potrafimy sobie coś takiego wyobrazić? Nie?! To cofnijmy się o sześćdziesiąt lat...
W czerwcu 1942 r. Niemcy wywieźli z Olkusza wszystkich tutejszych Żydów, ponad 3
tys. osób, czyli prawie połowę mieszkańców. To byli tacy sami ludzie jak my, jak mówi
Jan Paweł II „nasi starsi bracia w wierze”. Plan całkowitej eksterminacji narodu
żydowskiego opracowany został przez szefostwo Głównego Urzędu Bezpieczeństwa
Rzeszy: R. Heydricha i A. Eichmanna. Po Żydach miała przyjść pora na Polaków.
Właśnie przed sześćdziesięciu laty skończył się okres wielowiekowej bytności Żydów w
Olkuszu, górniczym mieście, w którym przez długi czas funkcjonowała jedna z
silniejszych gmin żydowskich w Małopolsce. Do olkuskiego kahału należały tak odległe
miejscowości jak Grzybów, Wiśnicz czy... Oświęcim.
Powstanie getta
Pierwsze getta, w których mieszkali Żydzi, powstały już w średniowieczu, we
Włoszech. Od tych z czasów II wojny światowej różniła je jedna fundamentalna kwestia:
były dobrowolne. Getta hitlerowskie były pierwszym etapem w akcji totalnej zagłady
Żydów. Największe powstało w Warszawie i liczyło pół miliona ludzi, 300 tys.
mieszkało w getcie łódzkim. Do niedawna mało kto pamiętał, że praktycznie w każdym
polskim mieście Niemcy tworzyli getta; Olkusz nie jest więc wyjątkiem: – Olkuskie getto
niemieckie władze okupacyjne utworzyły we wrześniu 1941 r – mówi Krzysztof Kocjan,
który bada dzieje olkuskich Żydów. – Powstało ono na północno-wschodnich
przedmieściach miasta, gdzie sięgało dzisiejszego skrzyżowania ulicy Nullo z ulicą
Kościuszki, a ponadto obejmowało podolkuskie wsie, obecne dzielnice miasta: Sikorkę,
częściowo Parcze i Słowiki. Przesiedlenie Żydów do getta trwało około 10 dni, a
mieszkania opróżniano planowo według ulic. Żydzi mieli możność przewiezienia całego
swego dobytku furmankami, które przydzielała gmina żydowska (Judenrat).
Dla Żydów musiano jednak znaleźć mieszkania. A te trzeba było komuś odebrać.
Wspomina pani Mieczysław Burzyńska, której rodzina została wykwaterowana z ul.
Miłej i przeniesiona do kamienicy Ungera przy ul. Kościuszki: „Przyszli Niemcy i dali
nam kilka dni na spakowanie rzeczy. W naszym domu zamieszkał Najmark z rodziną, a
w domu obok mieszkała Rotnerka, która miała sklep z materiałami i parasolkami. Cały
swój majątek trzymali na strychu. Po Rotnerce zostało na strychu dwadzieścia parasolek”.
Także Żydzi mieli kilka dni na przygotowanie się do przenosin. Niemcy
zorganizowali wszystko z charakterystyczną dla siebie dokładnością. W organizowaniu
przesiedlenia brali udział przedstawiciele gminy żydowskiej; „Każdy Żyd otrzymywał
wezwanie do komisji przesiedleńczej w gminie żydowskiej i musiał wpłacić pewną kwotę
za mieszkanie. Komisja przesiedleńcza złożona była z Niemców z Sosnowca i Będzina, a
w trakcie jej pracy obecni też urzędnicy sosnowieckiej Centrali Gminy Żydowskiej,
prezes Gminy z Chrzanowa – Cukier oraz milicja żydowska z Będzina i Sosnowca w
liczbie 15-20 osób z jej komendantem na czele” - tłumaczy Kocjan. Na kilku
zachowanych z przesiedlenia zdjęciach w ogóle nie widać Niemców. Tłumom wiozącym
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na furmankach i taszczącym swój dobytek towarzyszą milicjanci żydowscy z pałkami.
Żydzi, którzy mieszkali w murowanym domu Burzyńskich musieli być bogaci, bo
w innych domach, których lokatorzy nie mieli pieniędzy mieszkało po kilka rodzin w
jednym mieszkaniu: – „Ci, którzy zapłacili dużo pieniędzy otrzymali lepsze mieszkania,
które składały się z jednego pokoju z kuchnią i znajdowały się z reguły w tej części
dzielnicy, która była blisko miasta. Ubodzy mieszkali na peryferyjnej Sikorce, po 7-8
osób w jednym pokoju” – ustalił Kocjan.
„Mieszkali u Forysiów, Czeladzkich, u Kajdów, u Piątka, u Nogowej... Wszędzie
byli Żydzi. Nam w naszych domach nie wolno się było pokazywać”
– mówi
Burzyńska.
Getto nie było ogrodzone, ale pilnowała je policja żydowska i niemiecka. Żydzi nie
mogli opuszczać getta bez przepustki. Polaków w ogóle tu nie wpuszczano. Kocjan z
relacji ocalałych wie też co nieco o codziennym życiu mieszkańców getta: „Czynna tu
była kuchnia dla ubogich Żydów zorganizowana przez gminę, w której wydawano około
300 obiadów. Było też czynne przedszkole dla 30 dzieci w wieku do 7 lat, które
zabawiano i karmiono, a wieczorem wracały do domu. Dorośli pracowali w fabryce waliz
i w filii krawieckiego szopu Rosnera zajmującego się szyciem i naprawianiem
niemieckich mundurów wojskowych”.
Jak we wszystkich gettach panowała tu bieda i głód i niepewność jutra. Ludzie nie
wierzyli jednak, że czeka ich zagłada.
Likwidacja
Ulokowanie Żydów w jednym miejscu dawało Niemcom możliwość całkowitej
kontroli nad ich życiem. Umożliwiało też sprawne organizowanie łapanek, w celu
wysyłania młodzieży żydowskiej do przymusowych obozów pracy. Łatwo też było
spędzać ludzi także w innym celu. Na wiosnę 1942 r. na kasztanowcach przy ul.
Kościuszki Niemcy powiesili trzech Żydów. Spektaklowi musiało się przyglądać około
200 osób. To był sygnał, że bliski już jest koniec. Właśnie wtedy w całej okupowanej
Polsce zaczęła się akcja likwidacji gett, którą Niemcy zakończyli w 1944 r. Olkuskie
getto istniało tylko dziewięć miesięcy. Dokładnie 10 czerwca 1942 r. zostało
zlikwidowane. Prawie wszystkich jego mieszkańców wywieziono do Birkenau, małego
przysiółka Oświęcimia, gdzie w komorach gazowych zginęło ponad milion ludzi. „W
Olkuszu pozostało jedynie kilku Żydów zatrudnionych w fabryce walizek, którzy
mieszkali izolowani w budynku przyfabrycznym. Także ich po pewnym czasie
wywieziono do obozów. Z zagłady ocalał zaledwie co dwudziesty olkuski Żyd” – kończy
Krzysztof Kocjan.
Do swoich domów w dawnym getcie wrócili Polacy: „Zastaliśmy jedno wielkie
rumowisko. Niemcy szukali złota. Były dziury w ścianach, piece były rozbebeszone a
podłogi zerwane” – relacjonuje Mieczysława Burzyńska. Potem jej dom miał kolejnych
lokatorów, na miejsce Żydów zakwaterowano tu dziewięciu niemieckich żołnierzy.
Tylko pamięć
Po olkuskich Izraelitach pozostało trochę zdjęć, które można obejrzeć w olkuskim
Muzeum Regionalnym. Widzimy brodatych mężczyzn, wpatrują się w nas ludzie, którzy
nie mają nazwisk, zawodów, wieku, bo nic o nich nie wiemy. Tylko niektórych zdołano
zidentyfikować. Wiele dla odtworzenia losów olkuskiej diaspory zrobił właśnie Krzysztof
Kocjan, etnograf na co dzień mieszkający w Warszawie, którego druga już książka
poświęcona tematyce żydowskiej „Zagłada olkuskich Żydów” lada tydzień powinna
znaleźć się w księgarniach. Dzięki internetowi autor zdołał skontaktować się z wieloma
rozsianymi po Polsce i świecie Żydami, którzy przeżyli holokaust. Opowiadali mu o tym,
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co ich najbardziej bolało. Niektórzy mają żal do Polaków. Niemcy, wiadomo,
barbarzyńcy, ale dlaczego sąsiedzi nie podali nam szklanki wody? – tak rozumują.
Dziś na Sikorce, prócz Mieczysławy Burzyńskiej, mało kto pamięta tamte lata.
Dziś opowiada się historie o już powojennych zdobyczach. Ktoś tam kopał dół pod
szambo i znalazł garnek ze złotem: – To prawda – mówi mieszkanka Sikorki Halina
Bukowska. – Mój wujek wykopał garnek ze złotymi monetami, zegarkami i biżuterią.
Ktoś na strychu, w gruzie zauważył srebrną menorę, czyli pięcioramienny
żydowski świecznik liturgiczny. Niedawno w piwnicy domu przy ul. Miłej właściciel
wykopał zwitek przedwojennych banknotów, fortunę, która stała się makulaturą oraz
resztki futra. Z tych zdobyczy ludzie mieli budować domy, rozkręcać interesy, ale często
są to jedynie wymysły zazdrosnych sąsiadów nie mogących uwierzyć, że ktoś się dorobił
własnymi siłami.
Przez dziesiątki lat nie pamiętano o olkuskich Żydach, jakby siłą chciano o nich
zapomnieć. Na początku lat 50. z sobie wiadomych powodów miejscowe władze partyjne
kazały rozebrać olkuską synagogę przy ul. Górniczej, na której miejscu powstał plac
zabaw (dziś jest tu pusty plac). Stary cmentarz żydowski przy ul. Kolorowej popadł w
ruinę jeszcze w czasie wojny, gdy Niemcy przez sam jego środek przekopali rów
przeciwczołgowy. Część macew wywieźli pod dawny budynek gimnazjum przy ul.
Gwareckiej (dziś J. Piłsudskiego), gdzie wciąż spoczywają pod asfaltem. Z potłuczonych
płyt wzniesiono nawet ogrodzenie budynku, można jeszcze dostrzec pozostałości
napisów. Niezwykle cenne XVII wieczne macewy z tego cmentarza trafiły do
konserwacji, ale lata mijają, a nikt w Olkuszu nie interesuje się ich losem. Inna sprawa
czy jest sens, by wróciły na stare miejsce, gdzie niechybnie ulegną zniszczeniu. Nowy
kirkut przy ul. Jana Kantego jeszcze w początkach lat 70. wyglądał całkiem w porządku.
Potem zaczęła się grabież. Znikały płyty, z których powstawały nowe nagrobki, albo
alejki w ogródkach. Ten i ów wpadał na cmentarz poszukać złota, stąd w latach 80.
walające się ludzkie szczątki po wykopach. Dopiero niedawno Olkuskie Stowarzyszenie
Kulturalne „Brama” zaczęło akcję wycinania drzew, które zarosły cmentarz. Dzięki
dofinansowaniu przez Zarząd Miasta ukażą się dwie książki, wspomniana praca
Krzysztofa Kocjana oraz monografia nowego cmentarza żydowskiego pióra dr Dariusza
Rozmusa.
Czasami Żydzi zaglądają do Olkusza. Bywa, że pójdą na nowy kirkut, na którym
macewy wyglądają jak po bombardowaniu. Potem nie chcą z nikim rozmawiać,
wyjeżdżają pospiesznie i nie wracają. Przed laty grupa olkuskich miłośników historii
próbowała znaleźć kontakt z Stowarzyszeniem Żydów z Olkusza, które istnieje w Izraelu
i nawet wydało monografię tutejszej diaspory. Nie byli zainteresowani kontaktem z
Olkuszem. Nauczycielka Anna Miszczyk, która po studiach podyplomowych na temat
Holokaustu wyjechała na wycieczkę do Izraela wspomina, że w programie wizyty
zaplanowano też rozmowę z jakimś ocalałym Żydem z Olkusza. W ostatniej chwili
zrezygnował on jednak ze spotkania z Polakami. Nikt im nie wytłumaczył, co się stało.
Ostatnie lata to jednak wzrastające zainteresowanie zwłaszcza młodych olkuszan losem
olkuskich Żydów. Powstają książki, artykuły w prasie, porządkuje się miejsca święte dla
Izraelitów, Stowarzyszenie Kulturalne „Brama” kilka lat temu zorganizowało nawet
„Dzień Żydowski” podczas którego m.in. wystąpił zespół klezmerski. Wciąż jednak, choć
już rzadziej niż jeszcze kilka lat temu, natknąć się można na antysemickie napisy na
murach. To już taka nasza specyfika – antysemityzm, któremu nie przeszkadza nawet
brak Żydów.
Olgerd Dziechciarz
„Gazeta Krakowska”, 5-6.10.2002 r.
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Przerwane milczenie
„Ta książeczka powstała z potrzeby serca, by opisać ofiary tej straszliwej rzezi, w
drogę ku której w komorach obozu zagłady kilka tysięcy Żydów wyruszyło dokładnie 60
lat temu. Powstała z potrzeby sumienia, by wypełnić to niezrozumiałe milczenie, jakie
zapadło po ich wymordowaniu i trwało przez ostatnich 60 lat przerywane z rzadka
pojedynczymi głosami” – pisze we wstępie do swojej książki zatytułowanej „Zagłada
olkuskich Żydów” pochodzący z Olkusza etnograf, prawnik i tłumacz Krzysztof Kocjan.
Książka liczy nieco ponad 50 stron. Zawiera oparty na wspomnieniach ocalałych i
relacjach świadków opis zagłady Żydów olkuskich. We wrześniu 1939 roku w powiecie
olkuskim mieszkało przeszło 4 tys. Żydów. Wojnę przetrwało 150. Autor opisuje kolejne
represje, jakim poddawano w czasie okupacji ludność żydowską Olkusza. Przedstawia
szczegółową relację „Krwawej Środy” w 1940 roku. Opisuje powstanie olkuskiego getta
jesienią 1941 roku i jego likwidację latem 1942 roku. Sięga też po relacje ocalałych z
zagłady. Po wojnie w Olkuszu mieszkało tylko kilka rodzin żydowskich. Ostatnia, czyli
Zilberszacowie wyjechała z Polski w 1966 roku. Olbrzymią zaletą książki jest ponad 50
zdjęć ilustrujących okupacyjne losy olkuskiej diaspory, pochodzących głównie z
archiwów olkuskiego PTTK, ale także z „Księgi Pamiątkowej Żydów Olkuskich”
wydanej w 1972 r w Tel Awiwie. Są unikatowe zdjęcia olkuskiej synagogi, która została
rozebrana już po wojnie. Autor publikuje też fragmenty list wysiedleńczych zawierające
ponad 800 nazwisk. Punktem wyjścia do dalszych poszukiwań może być 114 przypisów,
którymi opatrzono publikację.
Wydaną w 750 egz. książkę opublikowała olkuska firma „Neon” na zlecenie
Olkuskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Brama”, które otrzymało na ten cel
dofinansowanie z budżetu miasta. Dlatego książka ukazała się w serii „Biblioteka
olkuska”. Jej autor w 1997 roku wydał książkę „Olkuscy Żydzi. Szkic historyczny”, która
ukazała się w ramach nieistniejącego już cyklu „Biblioteczka Przeglądu Olkuskiego”.
Jacek Sypień
Dziennik Polski, 28.12.2002 r.
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Książka o Zagładzie
Jest w tej książce wiele poruszających zdjęć, ale jest jedno, które poruszyło mnie
najbardziej. Przedstawia „wyszydzanie przez niemieckich żołnierzy Mosze Hagermana,
syna Icchaka, dajana w tałesie i z tefilinem na czole na olkuskim rynku w trakcie
«krwawej środy» (30.07.1940 r.)”. Przywodzi ono na myśl słynny obraz Hieronima
Boscha z Chrystusem dźwigającym krzyż, którego otaczają niczym horda wściekłych
psów zdeformowane gęby oprawców. Być może, że komuś nie spodoba się to
porównanie, ale nie mogę się uwolnić od myśli, że ów obraz i zdjęcie mają coś
wspólnego. Mają bowiem w sobie tak ogromny ładunek mistyki, że widzę w tym
wszystkim działanie Boga. Mosze Hagerman, tak jak inny Żyd sprzed niemal dwóch
tysięcy lat, ma twarz pełną wewnętrznego spokoju. Jakby nie interesowało go, że wokół
są ludzie chcący go upodlić. Tak samo Chrystus z obrazu Boscha, który wygląda jakby w
zadumie zamknął na chwilę oczy i był myślami gdzieś daleko. Otoczenie jest tylko tłem
dla nich. Uśmiechnięte twarze oprawców wzbudzają większe współczucie niż ofiara, bo
są to twarze głupie, chore, twarze ludzi, którzy nie wiedzą, że pomagają Złemu! A
głupocie można tylko współczuć! Możemy nimi pogardzać i będziemy nimi pogardzać.
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Twarz Hagermana, to twarz piękna, aż chciałoby się ją namalować. Na szczęście
uchwycił ją obiektyw aparatu, ale o paradoksie, to zdjęcie miało być zapewne kolejnym
szyderstwem wobec tego człowieka. Nie udało się. Zdjęcie stało się dowodem i obciąża
sumienie także tego, który je wykonał. Wiele takich dowodów znalazło się w wydanej
właśnie książce Krzysztofa Kocjana „Zagłada olkuskich Żydów”. To bardzo ważna i
cenna publikacja.
Parę dni temu byłem na pogrzebie pani Mieczysławy Burzyńskiej, sąsiadki, od
której kupiłem przed laty stary dom przy ul. Miłej. Kilka tygodni wcześniej pani
Mieczysława opowiadała mi o olkuskim getcie, o ludziach, którzy w nim mieszkali.
Nosząca dziewiąty krzyżyk na plecach kobieta, była jednym z ostatnich świadków
tamtych okrutnych wydarzeń. Pani Mieczysława wspominając Żydówkę Najmarkę, która
zasiedliła dom odebrany przez Niemców Burzyńskim, w czasie naszej rozmowy
popłakała się. Żal jej było tych ludzi, z których większość zginęła. Mało mówiła o swoim
cierpieniu. To piękne, widzieć ból innych, choć samemu mogłoby się narzekać. Z książki
mieszkającego w Warszawie olkuszanina Krzysztofa Kocjana dowiedziałem się także o
pozostałych mieszkańcach domu przy ul. Miłej 6, który kupiłem przed niespełna
dziesięciu laty. Dowiedziałem się z niej jak wyglądało to miejsce, jakie nazwy nosiły
tutejsze ulice „za Niemca”. Na kilkudziesięciu zdjęciach obejrzałem zatrzymany w
miejscu czas. Jest kilka zdjęć okrutnych, jak choćby te przedstawiające trzech ludzi
wiszących na kasztanowcach przy ul. Kościuszki. Ogromną zasługą Krzyśka jest zebranie
relacji osób, które pamiętają tamte lata. To wymagało ogromnego trudu, zaangażowania i
delikatności. Krzysiek za pomocą Internetu przebadał archiwa wielu instytucji w świecie,
skontaktował się z Żydami, którzy wyjechali z Olkusza przed 60 laty, z tymi, którzy
zdołali przeżyć Holokaust. Kiedy z nim o tym rozmawiałem widziałem, że te spotkania
zrobiły na nim ogromne wrażenie. Wspominał rozmówcę z Monachium, olkuskiego
Żyda, który opowiadał o mieście swego dzieciństwa z ogromnym wzruszeniem. W
którymś momencie poprosił Krzyśka do innego pokoju, stało w nim łóżko, a nad nim
wisiała reprodukcja XIX w. widoku Olkusza autorstwa Napoleona Ordy.
Na okładce „Zagłady olkuskich Żydów” widzimy zdjęcie, ostatnią bodaj fotografię
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dokumentującą wywózkę „naszych starszych braci w wierze” do Oświęcimia, do komór
gazowych. Widzimy na nim uśmiechającego się krzywo niemieckiego policjanta, który
pilnuje Żydów wsiadających do pociągu. Po prawej stronie starszy mężczyzna z białą
brodą, w kapeluszu, obarczony workiem dźwiganym na plecach, patrzy w oczy kogoś,
kto robił to zdjęcie, a mimo to czujemy się, jakby to nam spoglądał prosto w oczy. W
tych oczach czai się śmierć, ale nie ma w nich paniki. To jest wzrok kogoś, kto żegna się
ze swym miejscem na ziemi i wie, że nigdy tu już nie powróci. Dobrze, że powstała ta
książka. Po wydanej przed pięciu laty książeczce o dziejach olkuskich Żydów także
autorstwa Kocjana („Żydzi Olkuscy. Szkic historyczny”, Olkusz 1997) został zakończony
pewien etap badań nad tą diasporą. Książka „Zagłada olkuskich Żydów” prócz tekstu
opisującego powstanie, działanie i likwidację olkuskiego getta, oraz kilkudziesięciu, w
dużej części nigdy nie reprodukowanych zdjęć, zawiera także listę 735 Żydów
wywiezionych w czerwcu 1942 r. Jest to najpełniejsza, dotąd znana lista olkuskich
wyznawców religii mojżeszowej. Znajdziemy w niej też listę stu kilkunastu Żydówek
wywiezionych na roboty do Niemiec w marcu 1942 r. Co znamienne większość ocalałych
kobiet pochodzi właśnie z tej drugiej listy. Dobrze też, że praca zaopatrzona jest w
niemieckie, angielskie i francuskie podsumowanie. Książka Kocjana została wydana
przez Olkuskie Stowarzyszenie Kulturalne „Brama”, a ukazała się w serii „Biblioteki
Olkuskiej”, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. W
najbliższym czasie pojawi się też w księgarniach monografia olkuskich cmentarzy
żydowskich pióra dr Dariusza Rozmusa. Obie prace będą wspólnie stanowić dowód, że
Olkusz nie zapomniał o swoich obywatelach, których wymordowano przed
sześćdziesięciu laty. Kto wie, może zmobilizują nas też do renowacji olkuskich kirkutów,
bo ich obecny stan to skandal. Kto wie, może zapoczątkuje też poważniejszą dyskusję
nad losami olkuskich Izraelitów i upamiętnieniem ginących wielowiekowych śladów ich
tu obecności...
Olgerd Dziechciarz
„Gazeta Krakowska”, 31.12. 2002 r.
(przedruk w: Olgerd Dziechciarz, „Partykularne interesy”, Olkusz 2005, s. 47-48)
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Obiektywnie o zbrodni
O „Zagładzie olkuskich Żydów” Krzysztofa Kocjana
Kiedy odebraliśmy pachnące jeszcze świeżą farbą, wprost z drukarni, egzemplarze
tej książki pewien literat olkuski z nieukrywanym żalem w głosie stwierdził: „Wam to
dobrze, za tę książkę zapłacił Urząd Miasta, a ja za druk swojej musiałem płacić sam!”.
Odpowiedziałem, że to prawda, że dostaliśmy 5000 zł od burmistrza, ale to tylko 1,50 zł
za jednego zamordowanego olkuskiego Żyda i nie jest to chyba zbyt wygórowany
wydatek dla uczczenia ich pamięci. Zamilkł. W dobrze napisanych powieściach
kryminalnych pada jeden, może dwa trupy. Wartka, trzymająca w napięciu akcja
rozgrywa się czasami na kilkudziesięciu, a nawet ponad 100 stronach. Krzysztof Kocjan
opowieść o zamordowaniu 3500 osób w ciągu niecałych trzech lat zawarł na 35 stronach.
Napisał ją językiem beznamiętnym, obficie cytując relacje świadków z zachowaniem
oryginalnej stylistyki i gramatyki tych tekstów, cytując dokumenty policyjne i sądowe.
Dzięki temu uniknął epatowania czytelnika zbyt osobistymi ocenami, opisami i
dygresjami. Tego właśnie potrzeba naszej wspólnej historii stosunków polsko-niemieckożydowskich. Zachowanie naukowego obiektywizmu w odniesieniu do tak trudnego
zadania, jak niezwykle skomplikowany temat zbrodni, winy, kary i przebaczenia przy
odcięciu się od emocjonalnych, choć oczywiście bardzo łatwych ocen i zachowań, jest
głównym atutem tej książki. Szczególnie cenne jest zamieszczenie krótkich streszczeń w
języku niemieckim, angielskim i francuskim. Dzięki temu rodzimi obrońcy dobrego
imienia Polski i Polaków, do których sam się zaliczam, zyskują ważki argument w
dyskusji na temat postawy naszego narodu wobec Holocaustu. Z opublikowanych
dokumentów, relacji i fotografii jasno wynika, kto był winny zagłady Żydów olkuskich.
Źródła historyczne jednoznacznie mówią, że tylko 1 (słownie: jeden) Żyd zginął z rąk
Polaków – mieszkańców Olkusza, a w wyniszczeniu ponad 3000 uczestniczyli Niemcy
oraz funkcjonariusze Ordnungsdienst – rodowici Żydzi. Żadna z relacji nie wymienia
Polaków jako uczestniczących w Holokauście na terenie Olkusza, żadne z 53 zdjęć
zamieszczonych w książce nie pokazuje ani jednego Polaka po stronie oprawców. Na
stronie 5 znajduje się nawiązanie do książki J. T. Grossa „Upiorna dekada”, że to
zamieszczona w niej wzmianka o Olkuszu zainspirowała Krzysztofa Kocjana do podjęcia
studiów nad zagładą olkuskich Żydów. Na stronie 33 (przypis 90) znajduje się
stwierdzenie deprecjonujące wartość opracowania Grossa jako źródła historycznego
odnośnie do Olkusza. Przypominam, że Jan Tomasz Gross jest także autorem książki
„Sąsiedzi” dotyczącej pogromu Żydów w Jedwabnem.
Dzięki pracy Krzysztofa Kocjana poznaliśmy nazwiska około 1/4 olkuskich Żydów
deportowanych do obozów pracy i zagłady. Wstrząsające wrażenie robi lista 117
dziewcząt i kobiet w wieku 13-28 lat wysłanych z Olkusza do przymusowej pracy –
niektórzy olkuszanie mogą na niej znaleźć imiona i nazwiska osób, które zostały zabrane
z domów, które teraz sami zamieszkujemy: Małka Najmark (22 lata), Perla Oliwa (18
lat), Frajdla Rosenblum (23 lata) i Chana Wdowińska (26 lat) z domu przy Waldstrasse 6
(obecnie ul. Miła 6), czasem tam bywam, wypiję piwo lub kieliszek koniaku, zjem
kiełbaskę z rożna – dom stoi do dzisiaj w niemal niezmienionym kształcie i jedynie w tej
książce zostały upamiętnione dramatyczne przejścia jego byłych mieszkańców. Druga z
list obejmuje imiona i nazwiska 735 Żydów wywiezionych z olkuskiego getta do
Oświęcimia – lista jest ułożona z typowo niemiecką dokładnością, nazwiska
pogrupowane rodzinami, ułożone według roku urodzenia, kiedy przy jednym z nazwisk
wpisano błędną datę „1881” została ona skrupulatnie przekreślona i wpisana właściwa:
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„1929” – miało to oczywiście pierwszorzędne znaczenie, czy Szmul Safirstein wysłany
do komory gazowej ma lat 61 czy 13.
Wśród fotografii największe wrażenie zrobiło na mnie zdjęcie ze strony XXIV
przedstawiające grupę Żydów tuż przed załadunkiem do wagonów – wysoki mężczyzna
objął i przytulił swoją żonę, pochylił się nad nią i niemal słyszę jak mówi: „Nie martw
się, jakoś sobie poradzimy”. Obok, na walizce siedzi ich kilkuletnia córeczka, ma wysoko
podniesioną główkę, patrzy gdzieś poza kadr i uśmiecha się, nie zwraca uwagi ani na
pilnującego ich żydowskiego policjanta, ani na fotografującego ją esesmana. Co może
interesować małą dziewczynkę – pewnie tam po gałązkach drzewa skacze kolorowy
ptaszek – ostatni jakiego widziała w życiu.
Jerzy Roś
„Przegląd Olkuski”, 3.01.2003 r.
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Pomnik-symbol
Aby pozostali w pamięci
Planuje się, że we wrześniu tego roku na Starym Cmentarzu w Olkuszu zostanie
odsłonięty Pomnik dla upamiętnienia Olkuszan pomordowanych w obozach
koncentracyjnych i więzieniach śledczych w czasie okupacji hitlerowskiej. Inicjatorem
pomysłu są członkowie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych
Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych koło nr 2 w Olkuszu.
„Męczeńska śmierć pomordowanych powinna pozostać w pamięci współczesnych
oraz następnych pokoleń, które przy tym pomniku będą uczyły się historii” – tak o
znaczeniu pomnika pisali w protokole członkowie olkuskiego koła. Nad całością
realizacji czuwa Kazimierz Czarnecki – prezes koła.
Zgodnie z projektem pomnik ma powstać na Starym Cmentarzu w Olkuszu. Będzie
wykonany z piaskowca, długości ok. 2 m i wysokości 1 m. Głównym jego motywem
będzie Krzyż Oświęcimski. Obok staną pamiątkowe tablice z nazwiskami osób
pomordowanych – związanych z terenem Olkusza. Dotąd udało się zebrać 180 nazwisk
Polaków i Żydów, mieszkańców Olkusza i ziemi olkuskiej, zmarłych, zabitych i
rozstrzelanych w Auschwitz. Najprawdopodobniej nie będzie to jednak liczba ostateczna.
Po przygotowaniu projektu pomnika, pozostaje opracowanie kosztorysu i zebranie
funduszy. Członkowie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych w Olkuszu
liczą na wsparcie Urzędu Miasta, rodzin pomordowanych i osob prywatnych. Jest ona
niezbędna, by zbudować pomnik. Osoby zainteresowane pomocą mogą wpłacać
pieniądze na konto:
Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów
Koncentracyjnych Koło nr 2 w Olkuszu, ul. Szpitalna 9, Olkusz 32-300; nr
konta:16102024301104809041; z dopiskiem: „Wpłata na budowę pomnika”. Osoby
wpłacające w PKO będą zwolnione z opłat.
Kazimierz Czarnecki zapewnia, że odsłonięcie pomnika nastąpi we wrześniu – jeśli
do tego czasu zebrana zostanie odpowiednia kwota pieniędzy. Dotychczas Koło uzyskało
duże wsparcie ze strony: Andrzeja Ciuraszkiewicza, Zygmunta Soleckiego i Janiny
Wójcickiej. Potrzeba jest dalsza pomoc.
Symboliczny grób będzie pierwszym tego rodzaju w Olkuszu.
(Mj)
„Przegląd Olkuski”, 24.01.2003 r.
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O kobietach z KL Auschwitz
Otwarcie wystawy w olkuskim MOK
W Miejskim Ośrodku Kultury uroczyście otwarto wczoraj wystawę „Kobiety w KL
Auschwitz”. Dzięki współpracy olkuskiego MOK, Państwowego Muzeum AuchwitzBirkenau w Oświęcimiu oraz członków Polskiego Związku Byłych Więźniów
Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w jednej z sal
zgromadzono zdjęcia i archiwalne dokumenty. Dużo miejsca poświęcono mieszkańcom
ziemi olkuskiej, których więziono w oświęcimskim obozie zagłady.
Autorem wystawy, którą od wczoraj można oglądać w olkuskim Domu Kultury,
jest Mieczysław Obstarczyk, na co dzień pracownik Państwowego Muzeum AuschwitzBirkenau. Na zdjęciach uwiecznione codzienne życie więźniarek, budynki żeńskiego
obozu w KL Auschwitz oraz oryginały dokumentów. Żeńską część obozu utworzono
wiosną 1942 roku. Autor wystawy przypomniał tragiczne losy kobiet, które ginęły w
Oświęcimiu.
Na otwarciu wystawy była obecna Krystyna Oleksy, wicedyrektorka
oświęcimskiego Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Serdecznie pozdrowiła i
podziękowała organizatorom wystawy. Podkreśliła, że najważniejszymi gośćmi są byli
więźniowie. W ich imieniu przemówił Kazimierz Czarnecki, przewodniczący olkuskiego
koła Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień Obozów
Koncentracyjnych.
– Cieszy mnie, że na dzisiejszą wystawę przybyło tak wielu młodych ludzi. Nie
możemy zapomnieć o tym, co stało się ponad pół wieku temu. Podczas wojny z Olkusza
wywieziono wielu mieszkańców miasta. Mam nadzieję, że wystawa przybliży nieco los
więźniów KL Auschwitz, także mieszkańców ziemi olkuskiej. To część naszej historii –
powiedział Kazimierz Czarnecki.
Prelekcję „Mieszkańcy ziemi olkuskiej w KL Auschwitz” wygłosił dr Adam Cyra.
Dzięki pracy dra Cyry, pracownika muzeum w Oświęcimiu, udało się stworzyć listę 180
mieszkańców Olkusza i najbliższych okolic, których wywieziono do KL Auchwitz. W
styczniu 1941 roku z Olkusza wywieziono do Oświęcimia pierwszą grupę młodych mężczyzn. Z 96 aresztowanych wówczas olkuszan dzisiaj żyje 12 osób.
Na wczorajszą uroczystość przybyli uczniowie i nauczyciele kilku olkuskich szkół.
Były także władze miasta. Wystawa w olkuskim Domu Kultury potrwa do połowy marca.
(czy)
„Gazeta Krakowska”, 13.02.2003 r.
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Opisanie nowego kirkutu
Ukazała się wreszcie książka o olkuskim cmentarzu żydowskim
Mija dekada, odkąd wyjechały z Olkusza XVII-wieczne macewy ze starego
cmentarza żydowskiego przy ulicy Kolorowej. Wyjechały do renowacji, bo środki na ten
cel wyasygnował Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie. Władze miejskie ani
konserwator zabytków przez te dziesięć lat nie zrobili nic, by zabytki wróciły do Olkusza.
Ktoś ostatnio był w owym kieleckim zakładzie kamieniarskim, gdzie trafiły
dziesięć lat temu i widział porzuconą w trawie jedną (!!!) macewę. Po starym olkuskim
kirkucie nie pozostało więc niemal nic poza pustym placem. Nieco więcej szczęścia miał
nowy cmentarz żydowski znajdujący się na końcu ulicy Jana Kantego. Wprawdzie jest on
totalnie zdewastowany, ale doczekał się przynajmniej opisania. Właśnie ukazała się
książka pt. „Nowy cmentarz żydowski w Olkuszu” (s. 223, wydawca: UJ Katedra
Judaistyki, Kraków 2003), w której znalazł się wykaz wszystkich zachowanych
nagrobków i wiele ich zdjęć. Materiał ma już w dużym stopniu wartość historyczną, bo
zbierający go przed wielu laty Dariusz Rozmus i Andrzej Witek zdążyli opisać i
sfotografować także te nagrobki, które nieznani sprawcy zniszczyli w ciągu ostatnich
dziesięciu lat. „Jest to drugi w Polsce, kompleksowy opis cmentarza żydowskiego.
Pierwszym był kirkut w Pilicy” – stwierdza dr Rozmus. Zaznaczmy, że także tamta
książka jest dziełem obu autorów. Obecnie wydana książka jest pracą zespołową. W
gronie autorów widnieje także Marta Rozmus, która pomagała przy opracowaniu katalogu nagrobków, oraz dr Anna Michałowska, która z kolei przetłumaczyła wszystkie inskrypcje nagrobne. Cennym uzupełnieniem książki jest rys historyczny Krzysztofa
Kocjana na temat dziejów diaspory żydowskiej w Olkuszu od średniowiecza aż do
czasów Holokaustu. Wśród fotografii szczególne wrażenie robi macewa nr 143 z piękną
płaskorzeźbą malowanego na niebiesko orła oraz pomnik w formie obelisku (nr 110)
należący do Malki Brajndil z poetycką inskrypcją: „Będziemy gorzko płakać w naszych
rozmowach / dla naszych złamanych serc nie ma pocieszenia”. Tak pięknych tekstów jest
zresztą więcej: na nagrobku nr 109 należącym do Hindy, córki Israela, widnieje m.in.:
„Słońce i księżyc z wysokości zabrały swoje światło / Tego dnia wicher gniewu i
zniszczenie spadły na nas”, na macewie nr 23 należącej do Szamara (?) syna Emanuela
czytamy: „Jad węży i gorycz wypełniły mnie / (Oto) dzień, kiedy Stwórca ściął słaby
cedr”. Niektóre napisy zaskakują szczerością: „Pracowała ze wszystkich sił, aby
utrzymać swojego męża” (nagrobek nr 147, należący do Sary Lea). Zaś z napisu na
macewie nr 87, wynika, że należy ona do Meira Jechiela Albojma, syna reb Icchaka
Chaima, który był wnukiem „sprawiedliwego rabina z Żarnowca [którego imieniem]
podpisana jest książka Dodaim be-sade” („Mandragory w polu”). Pracę zamyka lista
wszystkich rozszyfrowanych nazwisk pochowanych na nowym cmentarzu. Pięknie
wydana praca ukazała się dzięki finansowemu wsparciu Kancelarii Prezydenta RP,
Urzędowi Miasta i Gminy w Olkuszu, olkuskiemu Starostwu Powiatowemu.
Podkreśleniu wymaga też fakt, że jest to kolejna już inicjatywa Olkuskiego
Stowarzyszenia Kulturalnego „Brama”, które nie szczędzi środków, by przypominać, że
dzieje Olkusza to nie tylko losy katolików, ale także żydów i prawosławnych. Ciesząc się
z książki, która wraz z wcześniej wydaną pracą D. Rozmusa „Cmentarze żydowskie
ziemi olkuskiej” i dwiema książkami Krzysztofa Kocjana, stanowi już spory wkład w
poznawanie historii i kultury olkuskich Żydów, jeszcze raz zaznaczmy, że wiele spraw
wymaga wyjaśnień. Pierwsza sprawa, to zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem
opisanego kirkutu. Ponadto poza opisaniem starego cmentarza żydowskiego i sprowadzeniu macew z Kielc (lub stwierdzeniu, co się z nimi stało i kto odpowiada za ich
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zniszczenie), należałoby wyjaśnić los macew, którymi Niemcy przykryli plac przed
dawnym gimnazjum (a nawet zbudowali z nich parkan) oraz sprawdzić pozostałości
zbiornika na wodę na Pomorzanach, ponoć również zbudowanego z płyt nagrobnych
starego cmentarza żydowskiego. Należałoby też pomyśleć nad naukowym opisaniem
Starego Cmentarza katolickiego i cmentarza prawosławnego przy ul. Króla Kazimierza
Wielkiego. Służby konserwatorskie, samorządowców i historyków czeka więc jeszcze
wiele pracy.
Olgerd Dziechciarz
„Gazeta Krakowska”, 13.02.2003 r.
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Zostanie tylko słowo
– Mazł-tow, mazł-tow, czyli po hebrajsku „Na szczęście” śpiewali pobożni Żydzi,
gdy stawiali na grobie macewę. Wierzyli, że postawienie pomnika na grobie jest aktem
uroczystym i radosnym.
Niedawno ukazała się książka „Nowy cmentarz żydowski w Olkuszu”. Przed
wybuchem wojny Żydzi stanowili niemal połowę mieszkańców Olkusza, wojnę przeżyło
niewielu. Pozostał po nich cmentarz, niemal nietknięty podczas wojny. Kiedy w 1984
roku powstawało opracowanie konserwatorskie było 488 nagrobków, teraz już tylko 180.
W takim tempie, za kilka lat cmentarza żydowskiego w Olkuszu już nie będzie.
Pozostanie jednak książka zawierająca precyzyjne tłumaczenia inskrypcji nagrobnych i
zdjęcia prawie 200 nagrobków. Nie przetrwa kamień, ale przetrwa słowo. Mazł-tow.
Przed ponad dziesięciu laty dwaj olkuszanie, archeolog dr Dariusz Rozmus i
historyk Andrzej Witek brali udział w programie inwentaryzatorskim cmentarzy
żydowskich prowadzonym w ramach programu „Judaika”. Przeprowadzili
inwentaryzację cmentarzy w Pilicy, Sławkowie i częściowo w Olkuszu. Pracę o Pilicy
wydano dość szybko, ale materiały o Olkuszu dopiero teraz doczekały się publikacji.
Poza dwojgiem badaczy, autorami książki są: Krzysztof Kocjan, autor rozdziału
„Olkuscy Żydzi – zarys historii”, Anna Michałowska, która tłumaczyła wszystkie
hebrajskie inskrypcje oraz Marta Rozmus, która pomagała w opracowaniu katalogu
nagrobków. Katalog zawiera opis 179 nagrobków wraz z tłumaczeniami napisów, ponad
60 fotografii, indeks osób zmarłych oraz plan cmentarza. Wydawcą książki jest katedra
judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, jej wydanie sfinansowała kancelaria prezydenta
RP, UM w Olkuszu, starostwo powiatowe i olkuski oddział PTTK. Koszty tłumaczenia
inskrypcji pokryła fundacja „Wieczna Pamięć”. (…)
Jacek Sypień
„Dziennik Polski”, 11.03.2003 r.
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Niedopatrzenie?
Redaktorzy wyjaśniają
Informowaliśmy już na łamach „Przeglądu...” o planach utworzenia pomnika
pamięci mieszkańców Olkusza i ziemi olkuskiej, którzy zginęli w obozie w Auschwitz w
czasie II wojny światowej. Inicjatorem tego pomysłu są członkowie olkuskiego Koła
Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów
Koncentracyjnych. Odsłonięcie pomnika planowane jest na wrzesień, jeśli pozwolą na to
środki finansowe. Na razie trwa gromadzenie nazwisk osób zamordowanych w obozie.
Dotąd udało się ustalić nazwiska 233 ofiar. Jeden z czytelników zauważył, że jest to lista
niepełna. Źródłem, na które się powołał, a które mogłoby wzbogacić obecny wykaz, jest
wydana niedawno książka Krzysztofa Kocjana „Zagłada olkuskich Żydów”. Publikacja
gromadzi m.in. nazwiska 735 zamordowanych Żydów z rejonu Olkusza. Czytelnik
zaznaczył, że nie zostali oni uwzględnieni w liście tworzonej przez pomysłodawców
pomnika. Postanowiliśmy wyjaśnić, dlaczego tak się stało. Zapytaliśmy Kazimierza
Czarneckiego – prezesa olkuskiego Koła Polskiego Związku Byłych Więźniów
Politycznych – o kryterium, jakim kierują się podczas gromadzenia nazwisk osób
pomordowanych. Okazuje się, że podstawowym dokumentem, pozwalającym z całą
pewnością stwierdzić śmierć więźniów, jest akt zgonu. Dokumenty te zostały
udostępnione przez Państwowe Muzeum w Oświęcimiu i to one, jak powiedział
Kazimierz Czarnecki, decydują o uwzględnieniu osób w tworzonym wykazie. – Ważne,
by mieć pewność, że dana osoba nie żyje – zaznaczył Czarnecki. W przypadku publikacji
Krzysztofa Kocjana, głównym źródłem informacji był Żydowski Instytut Historyczny.
Powoływanie się na akty zgonu jest, zdaniem pisarza, niemożliwe, ponieważ transporty
żydowskie nie były w żaden sposób ewidencjonowane – Żydzi od razu ginęli w
komorach gazowych. Ich los nie był w żaden sposób zaznaczany w dokumentacji
obozowej. Wykaz nazwisk zgromadzony przez Krzysztofa Kocjana to niepełna lista
wysiedleńcza. Jednak, zdaniem pisarza istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoby te
nie żyją. Autor pracując nad książką, nawiązał kontakt z Żydami, którzy przeżyli wojnę.
– To z nimi weryfikowałem losy Żydów w czasie wojny i po wojnie – powiedział.
Krzysztof Kocjan próbował nawiązać kontakt listowy z Kazimierzem Czarneckim i
z Adamem Cyrą – pracownikiem Państwowego Muzeum w Oświęcimiu. Zależało mu na
umieszczeniu zebranych przez siebie nazwisk na płycie powstającego pomnika. Jednak,
jak twierdzi pisarz, odpowiedzi na listy nie było. Sprawa pomnika pozostaje otwarta;
pytanie tylko czy na pewno zrobiliśmy wszystko by należycie uczcić pamięć tych, którzy
na to zasłużyli?
(Mj)
„Przegląd Olkuski”, 14.03.2003 r.
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Historia polsko–żydowska
(…) Profesor Kersten słusznie zwraca uwagę na „przyjęte przez polskie
społeczeństwo i polskie władze w kraju i na uchodźstwie wyobcowanie martyrologii
Żydów”. To wyobcowanie trwa. W pół wieku po zagładzie Dobrego ujrzałem tam
pomnik poległych w wojnie 1918–20, a sto metrów dalej, gdzie zabijano i zasypywano
Żydów schwytanych na gorącym uczynku życia, nie było nic. W Olkuszu jest ulica
Dwudziestu Straconych, która, według lokalnej gazety, upamiętnia „najtragiczniejsze dla
olkuszan krwawe epizody okupacji hitlerowskiej”, ale niczym nie upamiętniono tragedii
tamtejszych Żydów. „Dwudziestu straconych Polaków jest w Olkuszu większą tragedią
niż zamordowanie ponad trzech tysięcy Żydów” – konkluduje młody olkuszanin w liście
do krakowskiego „Tygodnika Powszechnego” (nr 42 z 21 października 2001), którego
olkuska gazeta mu nie zamieściła. Sąd w Jerozolimie nie zdołał udowodnić Iwanowi
Demianiukowi, że był „Iwanem Groźnym” w Treblince, gdzie zamordowano 800 tysięcy
polskich Żydów, ale nie ma wątpliwości, że był Iwanem Demianiukiem w Sobiborze,
gdzie zamordowano 250 tysięcy. Dlaczego Polska się po niego nie zgłasza? Jak długo
zastanawiałaby się Polska (komunistyczna, postkomunistyczna czy antykomunistyczna),
gdyby w Sobiborze mordowano nie Żydów, lecz „stuprocentowych” Polaków? Z taką
samą obojętnością spotykała się zbrodnia, kiedy ją popełniano (dla niepoznaki zażądano
ekstradycji Aloisa Brunnera, do którego ma prawo Austria, Francja i Słowacja, ale nie
Polska).
Obojętność tę widać z bliska w dokumencie Claude’a Lanzmanna Shoah. Reżyser
przystawiał kamerę do twarzy, zaglądał w duszę, zadawał pytania i otrzymywał
odpowiedzi, jakich mało kto się spodziewał. Film jednomyślnie potępiono w mediach
zarówno reżymowych, jak i polonijnych (tylko w podziemnej prasie spotykał się ze
zrozumieniem). Komitet Wykonawczy Kongresu Polonii Amerykańskiej opublikował
specjalne oświadczenie, w którym zarzucił Lanzmannowi „natarczywe i tendencyjne
przesłuchiwanie świadków”, „dowolne tłumaczenia słów polskich rozmówców” i
„przeinaczanie historycznych faktów”.
Żydowskich świadków, którzy uprzątali ciała zagazowanych, i fryzjera, który
strzygł wchodzących do komory gazowej, oskarżono w polonijnej gazecie, że „przetrwali
wojnę w obozach koncentracyjnych za cenę współpracy z oprawcami przy zagładzie
własnych współbraci”, choć było oczywiste, że uszli z życiem nie „za cenę współpracy”,
lecz wbrew intencjom oprawców (jak trzynastoletni Szymon Srebnik, którego
rozstrzelano wraz z innymi „współpracownikami”, lecz kula go nie zabiła i wydobył się
nocą spośród trupów). (…)

Henryk Grynberg
„Nowa Res Publica”, marzec 2003 r.
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Pamięć i sztandary3
Jak wynika z zamieszczonej w ostatnim „Przeglądzie Olkuskim” (z 24 stycznia
2003) relacji z posiedzenia Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych,
wielkim zmartwieniem zebranych było nikłe zainteresowanie uroczystościami
rocznicowymi wśród olkuskiej młodzieży. Prezes tejże Rady, Tadeusz Taborek ubolewał,
że poza kombatantami mało kto pamięta o historii ziemi olkuskiej. Prezes zdaje się
sugerować, że stan tej pamięci u młodych olkuszan uległby znacznej poprawie, gdyby na
uroczystościach rocznicowych nie brakowało pocztów sztandarowych olkuskich szkół.
Mam jednak poważne podstawy sądzić, że gdyby nawet na tych uroczystościach
pojawiały się nie tylko poczty sztandarowe szkół, lecz wszyscy olkuscy uczniowie, to ich
pamięć o historii rodzinnego miasta miałaby poważne luki. A wniosek ten uzasadniony
jest m.in. poczynaniami Rady.
Na wspomnianym posiedzeniu Rady omawiano sprawę budowy na starym
cmentarzu w Olkuszu pomnika mającego – jak czytamy w „Przeglądzie” – „upamiętniać
mieszkańców dawnego powiatu olkuskiego, którzy zginęli w hitlerowskich obozach
zagłady”. Dowiadujemy się, że „pomnik będzie się składał z kamiennych tablic, na
których wyryte zostaną nazwiska tych osób, które udało się zidentyfikować”, a ma być
upamiętnionych „blisko dwustu mieszkańców Olkusza i najbliższych okolic”. I tu
pojawia się pytanie: dlaczego tylko tylu, skoro z samego Olkusza śmierć w hitlerowskich
obozach zagłady poniosło ponad 3 tys. osób? Czyżby więcej nie dało się zidentyfikować?
Przecież wystarczy sięgnąć do dostępnej w olkuskich księgarniach książki Krzysztofa
Kocjana „Zagłada olkuskich Żydów”, by znaleźć tam imienną listę 735 osób spośród
wywiezionych z Olkusza w czerwcu 1942 r. do obozu zagłady w Oświęcimiu (nic nie
wiadomo, by ktokolwiek z tej listy przeżył). Ale może to właśnie fakt, że byli Żydami z
góry przekreślał szanse, by ich nazwisko pojawiło się na pomniku? Aż wierzyć się nie
chce, że dla projektantów pomnika kryterium tego, która z ofiar wojny godna jest
pozostać w pamięci współmieszkańców, mogłaby być czystość rasowa oceniana wedle
hitlerowskich ustaw norymberskich!
Dziwnym trafem podobne kryterium zdaje się też obowiązywać przy
„uroczystościach rocznicowych”, jakie odbywają się w Olkuszu przynajmniej kilka razy
w ciągu roku. Okazuje się, że każda rocznica dobra, by zorganizować „uroczystość”, byle
nie była to rocznica – choćby i „okrągła” – upamiętniająca tych olkuszan, których
najwięcej zginęło w czasie wojny. Tytułem przykładu: w czerwcu ub. r. minęła 60.
rocznica likwidacji olkuskiego getta – akcji, podczas której w ciągu kilku dni hitlerowcy
wywieźli z Olkusza i zamordowali ponad 3 tys. Żydów. Czy z tej okazji odbyły się jakieś
uroczystości rocznicowe? Czy odsłonięto jakiś pomnik upamiętniający ich męczeństwo?
Jeśli podobna wybiórczość nadal będzie dotyczyła kolejnych uroczystości
rocznicowych i pomników, to niewiele zmieni się pamięć olkuskiej młodzieży o historii
rodzinnego miasta, choćby na każdej takiej imprezie obecny był komplet pocztów
sztandarowych ze wszystkich szkół. Obawiam się, że jedyną rzeczą, która uległaby przy
tej okazji zdecydowanej poprawie, byłoby samopoczucie wyraźnie spragnionego szerszej
publiczności prezesa Rady Kombatantów.
Ireneusz Cieślik
„Gazeta Krakowska”, 15-16.03.2003 r.
Tekst przeznaczony był do „Przeglądu Olkuskiego”, ale redakcja „PO” odmówiła jego druku –
przyp. red.
3
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Przyjechał ambasador Izraela
Olkusz i Wolbrom odwiedza profesor Szewach Weiss
Na zaproszenie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz Olkuskiego
Stowarzyszenia Kulturalnego „Brama” gości w naszym mieście ambasador państwa
Izrael, profesor Szewach Weiss. Ambasador odwiedza Olkusz w związku z ukazaniem
się w ostatnim czasie dwóch książek opisujących olkuską diasporę żydowską i ślady po
niej pozostałe: „Zagłada olkuskich Żydów” Krzysztofa Kocjana i „Nowy cmentarz
żydowski w Olkuszu”, praca zbiorowa, pod redakcją dra Dariusza Rozmusa.
Jeszcze przed południem prof. Weiss był widziany podczas spaceru po mieście.
Potem rozmawiał ze starostą Leszkiem Konarskim, burmistrzem Andrzejem Kallistą i
innymi samorządowcami.
Na spotkaniu promującym wcześniej wspomniane książki, obok prof. Weissa,
burmistrzów oraz autorów zjawili się olkuscy kombatanci, działacze kulturalni,
nauczyciele, a także młodzież. Na wstępie burmistrz Kallista podziękował prof.
Weissowi za przyjęcie zaproszenia do odwiedzin w Olkuszu. Prowadzącym spotkanie
był burmistrz Dariusz Rzepka.
O swojej książce jako pierwszy mówił Krzysztof Kocjan. Mówił o początkach
swojego zainteresowania tą tematyką. Opowiadał, jak natrafił na ślad Marii ZykanZilberszac, córki ostatniej rodziny żydowskiej, która wyjechała z Olkusza w 1969 r. i
obecnie mieszka w Wiedniu. Wspominał o ludziach, którzy choć opuścili nasze miasto
podczas wywózki w 1942 r., do dziś Olkusz mają w sercach. Zaznaczył, że
najważniejsze było dla niego, aby wymordowani olkuscy Żydzi nie byli tylko widziani
przez pryzmat suchych danych statystycznych, ale jako znani z nazwiska pojedynczy
ludzie.
Po Kocjanie zabrał głos prof. Edward Dąbrowa z UJ, który opowiadał o
początkach programu Judaica, dzięki któremu zebrano materiały do książek na temat
cmentarzy żydowskich w Pilicy i Olkuszu.
Po nim mówił Andrzej Witek, który wraz z Dariuszem Rozmusem gromadził dane
o olkuskich cmentarzach przed dwunastoma laty. Dr Rozmus opowiadał o pierwszych
kontaktach olkusko-żydowskich, których ślady mamy już w XI-wiecznym komentarzu
rabiego Rashiego z Troyes.
Siedzący obok mnie Jarosław Banyś, szef Galerii Miriam, nie krył zdumienia
informacją, że pierwsza wzmianka z nazwą Elkisz, która jest jedną z dawnych nazw
Olkusza, to także nazwa miasta, w którym w IV w. p.n.e. urodził się prorok Nahum!
Niezwykle dramatyczne było wystąpienie prof. Weissa. Ogromne wrażenie zrobiły
na nim zdjęcia z Krwawej Środy. Poruszony był zwłaszcza fotografią modlącego się
rabina nad leżącymi ludźmi, w którego tle stoją śmiejący się Niemcy. Dobrze, że na sali
nie było nikogo z tej nacji, bo wysłuchaliby miażdżących słów: „Do dziś widzę te
niebieskie oczy”. Opowiadał, jak ukrywał się w stodole przechowywany przez polską
rodzinę. Powiedział wtedy znamienne słowa: „Mówiłem to w Jedwabnem, że ja
pamiętam inną stodołę”.
Emocjonalna wypowiedź ambasadora Weissa spowodowała, że wszyscy zamilkli.
Burmistrz Rzepka wyraził wówczas nadzieję, że historia będzie nauczycielką życia,
powiedział też, że latem do Olkusza przyjedzie młodzież niemiecka, która chce zobaczyć
Oświęcim. Prof. Weiss zapewnił, że nie ma żalu do młodych Niemców, bo „przecież oni
nie mogą odpowiadać za to, co robili ich ojcowie czy dziadowie”. Wtedy do mikrofonu
podszedł Kazimierz Czarnecki, który jako 18-latek trafił do Oświęcimia. Mówił ważne
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słowa, że tam, w Auschwitz nikt nie rozróżniał, kto jest Polakiem, kto Żydem, „byliśmy
razem, każdy pomagał każdemu”. Podziękował prof. Weissowi za wizytę i zaprosił go
do Olkusza ponownie. Wtedy Szewach Weiss wyznał, że był u nas już kilka razy,
podczas Dni Żydowskich w Kazimierzu – „Ktoś mi mówił, że jest bardzo ładne
miasteczko pod Krakowem. Tak więc ja byłem już w Olkuszu”. (…)
Olgerd Dziechciarz
„Gazeta Krakowska”, 27.03.2003 r.

37

Krwawiąca rana Szewacha Weissa
Ambasador Izraela w BWA
„Żyliście tutaj bez nas przeszło pięćdziesiąt lat, a myśmy żyli tam – bez was.
Jednak mamy uczucia i pamięć, które należą do tej ziemi i do tego narodu. I jesteśmy
może jak sąsiedzi, a nawet czasami jak rodzina, rodzeństwo, które się rozstało w
dzieciństwie, a po latach pragnie się spotkać znowu” – napisał we wstępie do książki
„Ziemia i chmury” Szewach Weiss, ambasador Izraela w Polsce, który środę wieczorem
gościł w olkuskim Dworku Machnickich, siedzibie Małopolskiego Biura Wystaw
Artystycznych. Spotkanie w galerii miało związek z promocją książki wywiadu rzeki z
profesorem Weissem, w której opowiada o swoim życiu, o tym jak wyglądało życie przed
wojną w Borysławiu (dziś Ukraina, wówczas Rzeczpospolita), o tym jak ukrywał się w
stodole, przechowywany przez polskie rodziny Potęgów, Górali oraz Ukrainkę Lasotę.
Profesor Weiss nie może wybaczyć Niemcom tego, co zrobili jego narodowi. O Polakach
wypowiadał się z uznaniem. Wprawdzie wspominał o szmalcownikach, ale jako prezes
światowej rady Yad Vashem podkreślał, że największą grupę Sprawiedliwych Wśród
Narodów Świata stanowią Polacy. Okazało się przy tym, że wśród tych, którzy ukrywali
Żydów, największą grupę stanowią kobiety i to z reguły z bardzo katolickich rodzin.
Podkreślił także rolę Kościoła, który mimo swego przedwojennego antysemityzmu, w
czasie próby zachował się przyzwoicie i ma ogromne zasługi w przechowywaniu Żydów,
zwłaszcza dzieci, których bardzo wiele przetrwało wojnę w klasztorach. Szewach Weiss
nie ma litości dla Niemców – nie może im wybaczyć. „Ten kulturalny naród, Beethovena,
Mozarta..., z którego wywodzili się także Hitler, Himmler, Goering” – grzmiał. Ostre
słowa padły też pod adresem Francuzów, „którzy własnych Żydów wpakowali do
pociągów i wysłali do Polski, do obozów” – powiedział naśladując gest umycia rąk.
Podobnie, jego zdaniem, postąpili Holendrzy, którzy np.: „wydali Annę Frank”. „W
Polsce nie było rządu kolaboracyjnego. My i wy cierpieliśmy wspólnie” – zauważył
ambasador. Europie Zachodniej, głównie Francji zarzucił również, że podobnie jak w
końcu lat 30., kiedy nie powstrzymała Hitlera, postępuje obecnie, swoją polityką de facto
pomagając Saddamowi.
Okazało się też, że ambasador, zajrzał jednak na cmentarz żydowski w Olkuszu,
choć pierwotnie takiego punktu w programie wizyty nie było. Potem, na spotkaniu w
BWA, podzielił się z siedzącymi swoimi wrażeniami z tej wizyty. To była chwila wstydu
dla wszystkich, bo Szewach Weiss powiedział, że jest wstrząśnięty obrazem, jaki
zobaczył. Nikt z poprzednich władz nie zjawił się na spotkaniu, więc całe „piwo” musiała
wypić obecna władza. Prof. Weiss rozumiał, że akurat siedzący na sali są najmniej winni
stanowi cmentarza, ale poprosił, by nekropolię wyremontować, bo jej obecny stan jest dla
niego „otwartą raną”. Spotkanie zakończyło się m.in. wspólnymi zdjęciami z
ambasadorem. (...)
Olgerd Dziechciarz
„Gazeta Krakowska”, 28.03.2003 r.
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Dni Kultury Żydowskiej
Młodzi olkuszanie nie zawsze
mają świadomość, że przedwojenną
społeczność ich miasta w znacznym
procencie
budowała
mniejszość
żydowska. W dzisiejszym Olkuszu
pozostały nieliczne ślady jej kultury.
W
świadomości
młodego
pokolenia
nie
zawsze
istnieje
przekonanie, że przeszłość miasta, jego
historia i tradycje wiążą się z kulturą
żydowską. Dlatego w IV LO, w ramach
działań Klubu Europa Młodych,
zorganizowano Obchody Dni Kultury Żydowskiej, którym towarzyszyły: otwarcie
pokonkursowej wystawy „Obraz Żyda w literaturze”, otwarcie wystawy poświęconej
historii, tradycji, kulturze narodu żydowskiego, spotkanie z archeologiem Dariuszem
Rozmusem, autorem książek związanych z historią miasta i regionu, a także konkurs
Wiedzy o Historii i Kulturze Żydów.
Na szczególną uwagę zasługuje obecność w IV LO ambasadora Izraela
w
Polsce Szewacha Weissa, który uczestniczył w spotkaniu młodzieży, uczniów kl. IV
olkuskich szkół średnich.
(X)
„Przegląd Olkuski”, marzec 2003 r.
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Wstydźmy się Olkuszanie
Jestem pod wrażeniem tekstu, jaki pojawił się na forum. Kimkolwiek jesteś
Artefakcie podpisuję się obiema rękami pod tym, co napisałeś. Dla takiego wpisu warto
było założyć gazetę, warto było ją prowadzić. Uczestniczyłem w części spotkań z panem
ambasadorem. Można go słuchać godzinami. Jest to człowiek, który zasługuje na
szacunek Jednak ten właśnie szacunek nakazuje mi też powiedzieć. Nie ze wszystkim, co
mówił się zgadzam, ale gdy mówił o cmentarzu żydowskim czerwieniłem się ze wstydu.
Z czym się nie zgadzam? No cóż, nie chciałem zakłócić miłej atmosfery spotkania w
dworku Machnickich. Nie zgadzam się jednak stanowczo ze stwierdzeniem pana
ambasadora, że oburzenie, jakie było wynikiem skazania, jak stwierdził,
niesprawiedliwego skazania człowieka, którego zwano Jezusem Chrystusem
spowodowało pojawienie się miliarda Jego wyznawców.
Panie ambasadorze, to Jego nauczanie spowodowało, a śmierć i
zmartwychwstanie tylko je uwiarygodniło.
Marek Tomsia

Wstyd mamy zakryty......
artefakt
2003–03–27 14:40:40

Wizyta ambasadora Izraela w Polsce Pana Shevaha Weissa wyciągnęła na światło
dzienne problem cmentarza żydowskiego w Olkuszu i stosunku mieszkańców tego miasta
do świętych reliktów obecności naszych starszych braci w wierze na tej ziemi. Cmentarz
ten w kompletnej ruinie został pokazany ambasadorowi (tak sądzę) jako świadectwo
bytności obywateli polskich narodowości żydowskiej na Ziemi Olkuskiej. Jednakże w
sposób nieświadomy pokazano również stosunek Polaków – Olkuszan do tych obywateli,
którzy w około dziewięćsetletniej historii ich pobytu na ziemiach polskich na trwałe
wpisali się w jej karty.
W dobie aspiracji naszego kraju do Unii Europejskiej, do swego rodzaju awansu
kulturowego, w 58 lat po wojnie miasto nasze w osobach jego zarządców, niezależnie od
proweniencji politycznej nie może, nie umie, czy też nie chce upamiętnić swoich
żydowskich obywateli w jakiejkolwiek formie.
Czy to przypadkiem nie jest tak, że po holokauście olkuskich żydów, zniknięciu
getta, po zagospodarowaniu pożydowskich kamienic, zabudowaniu terenu starego
cmentarza, zasianiu trawy na ruinach synagogi świadomie nie chcemy pamiętać, bo nie
wszystko, co stało się naszym dziedzictwem, stało się uczciwie?
Jako olkuszanin wierzę, że tak nie jest, lecz jako człowiek starający się trzeźwo
oceniać rzeczywistość takiego podejścia do sprawy wykluczyć nie mogę zwłaszcza w
obliczu sytuacji, gdy grupa inicjatywna stara się uczcić pamięć olkuszan zamordowanych
w obozach zagłady bez wliczania w ich liczbę obywateli Olkusza pochodzenia
żydowskiego, czyli czyni dokładnie to, o co chodziło hitlerowcom.
Zapominają Ci, co przeżyli, zapominają lokalni notable realizując swoje wizje
naszego miasta o zwykłej ludzkiej przyzwoitości, która nakazuje dbać o groby
naszych poprzedników.
To wskutek tego braku przyzwoitości (żeby nie nazwać tego mocniej)
doprowadzono do zabudowania starego żydowskiego cmentarza i ruiny nowego, obecny
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zarządca cmentarza wykopał święte prochy zmarłego dziecka Arvi Vegeliusa i przeniósł i
je do zbiorowej, bezimiennej mogiły. Interes ponad etyką – forsa ponad wszystko. Na
miejscu grobu postawił murowaną szopę, w której w Dzień Wszystkich Świętych
handluje zniczami, a w dni powszednie przeznacza na magazyn.
Pan Shevach Weiss grzecznie, opowiadając o krzywdzie swojego narodu grzecznie,
jak najlepszych przyjaciół prosił olkuszan, burmistrza, starostę o przychylne zajęcie się
tym, co po jego braciach zostało – cmentarzem żydowskim.
Olkuski Kirkut ukryty w zaroślach, zarośnięty, z powalonymi macewami i
rozkopanymi grobami zmarłych czeka na nie tylko na realizację zadeklarowanych prac
porządkowych, ale na swoje właściwe miejsce w historii miasta Olkusza i jego obywateli.
A wstyd? ...
Wstydu nie da się ukryć. Trzeba po prostu nie mieć powodu do wstydu.
PS.
W trakcie pisania tej wypowiedzi zrodziły się we mnie pewne wątpliwości, na
które chciałbym uzyskać odpowiedź.
Czy administrator cmentarza na wykonanie bezsensownego i nie-potrzebnego
profanowania zwłok uzyskał stosowne pozwolenie kompetentnych władz?
Kto wydał tak haniebną, wątpliwą etycznie i sądzę bezprawną decyzję?

piotr_ek
2003–03–27 16:54:32

No niech ten jak mu tam Icek sypnie trochę kasy (a mają jej niemało, żeby nie
powiedzieć, że baaaardzo dużo)... przecież to też jest w jego interesie, a nie żeby miasto
waliło kasę na wszystkich (kiedyś ruskich, a teraz Icków). A odnośnie profanacji – to po
iluś tam latach można chować na tym samym miejscu nowych klientów – ale szczegółów
nie znam.

czeczeniec
2003–03–27 19:50:19

artefakt brawo!!!
piotrek jest beznadziejny jak większość

artefakt
2003–03–27 23:20:12

No, Panie P., Pan należy do tych, co wstyd mają zakryty.
Niestety przykra to prawda, ale przez takich nazywają Polaków antysemitami.
W Polsce jest prawo zwyczajowe, iż ten, kto skorzystał na czyjejś śmierci opiekuje się
jego grobem.
Mienie olkuskich żydów nie poszło razem z nimi do komina.
Zobowiązania spadkobiorców pozostają wciąż aktualne aktualne.
Czekanie, aż macewy zamienią się w piasek i problem zniknie razem z wiatrem nie godne
jest człowieka uczciwego.
Jeśli natomiast chodzi o grzebanie w miejscu innego pochówku, to jest zupełnie inny
problem. Nie o tym pisałem. Przykro mi, że nie zrozumiał Pan, o co mi chodzi.

piotr_ek
2003–03–28 10:40:56

artefakt napisał/a:
> No, Panie P. Pan należy do tych co wstyd mają zakryty .
> Niestety przykra to prawda, ale przez takich nazywają Polaków antysemitami .
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Antysemicy byli, są i będą, a cmentarz nie legł w gruzach w ciągu 10 lat, więc czemu
dzisiejsza władza ma sponsorować remont tego, co w latach 45-90 zostało „z mocy
ówczesnego prawa” zaniedbane i w finale zniszczone? Teraz koszty odbudowy będą
rujnujące dla upadającego Olkusza... ale oczywiście zróbmy wszystko, aby uszczęśliwić
Icków (którzy przyjadą do Olkusza z oficjalną delegacją raz na 10 lat na 2 czy 3 dni)
kosztem obecnych mieszkańców Olkusza. A może urządzimy ogólnoolkuską składkę po
5 zł na odbudowę?
> W Polsce jest prawo zwyczajowe iż ten kto skorzystał na czyjejś śmierci opiekuje
> się jego grobem. Mienie olkuskich żydów nie poszło razem z nimi do komina.
j.w.
> Czekanie aż macewy zamienią się w piasek i problem zniknie razem z wiatrem
> nie godne jest człowieka uczciwego.
j.w.
PS. Na murzynów można mówić oficjalnie czarnuch, na Chińczyków – żółtki, na Rosjan
– ruscy, ale na Żyda nie wolno powiedzieć Icek bo to antysemityzm... a raczej paranoja
utrwalona ostatni przez kwacha, który W MOIM imieniu przeprosił za Jedwabne. Jakim
KURDE PRAWEM PRZEPRASZA W MOIM IMIENIU? MNIE WTEDY JESZCZE
NAWET W PLANACH RODZICÓW NIE BYŁO, więc niech se kwachu w swoim
imieniu przeprasza!

czeczeniec
2003–03–28 17:00:29

piotrek jesteś niestety nieszczęśliwy biedny polaczek pijaczek i złodziej!!!!

piotr_ek
2003–03–28 18:03:18

czeczeniec napisał/a:
> piotrek jesteś niestety nieszczęśliwy biedny polaczek pijaczek i złodziej!!!!
Gratuluję „trafnych spostrzeżeń”... to obserwując swoją rodzinę i znajomych zauważyłeś?
Polecam Ci na przyszłość:
http://www.kakofonia.pl/PL/PLcomizr/zlodziej.wav
oraz mogę też Ci przesłać parę adresów tzw. forum PGR (jak to w Internecie się zowie).
PS. Kópiec – forum Twe zmienia się w śmietnik!

czeczeniec
2003–03–28 18:59:04

Piotrek przecież na Murzyna wola się czarnuch na Chinczyka żółtek i to nie boli a na nas
Polaków tak się właśnie woła /pijaczek i złodziej/ i jesteś tym oburzony!!?? Dlaczego??
pamiętasz takie hasło:
Żądasz porządku – zachowaj go sam!!
ps. cóż możesz wiedzieć o życiu pszczół jak nie byłeś w ulu!!!

kupiec
2003–03–29 01:04:38

Piotrze, Piotrze, czy uważasz, że jak cię krytykują to jest to śmietnik, a jak chwalą to
salon.
Jeśli ja bym stosował takie kryteria to bym już dawno to forum zlikwidował.
Dyskutuj, odpieraj ataki, a nie obrażaj się
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kilk
2003–03–29 08:04:37

Od ludzi starszych tzw. przedwojennych słyszałem niepochlebne wypowiedzi na temat
Żydów najprawdopodobniej z racji zawiści nad ich zaradnością i smykałką do interesów
jak i ośmieszaniem Polaków przez Żydów. Stąd po wojnie w dobie idei socjializmu Żyd
jako człowiek bogacący się na narodzie polskim, z racji idei socjalistycznego państwa
musiał zniknąć w raz z całym dorobkiem kulturowym. Jak by tego nie nazwać
morderstwo jest morderstwem. Mord w Jedwabnym czy przy poparciu Niemców, czy też
nie, był mordem. Można by się bronić twierdzeniami, że Żydzi z NKWD nie byli lepsi,
ale fakt pozostaje faktem. Ja jako Polak jestem za tym, aby przepraszać za wiele krzywd
jakie wyrządziło Państwo polskie między innymi Żydom, jakoż i inne państwa
przepraszają nas. W dobie wybaczania krzywd stworzyły się podstawy do tego, aby
RAZEM z pokrzywdzonym wklejać na nowo karty historii – przykładem może tu być
cmentarz lwowski. Do tego potrzeba obu stron, które podejdą z powagą i zrozumieniem.

Lord.Jim
2003–03–29 09:47:34

Jak widać po dyskusji na temat cmentarza, olkuszan i wstydu nawet tego małego forum
nie omija zaraza „POLITYCZNEJ POPRAWNOŚCI”.
Najpierw kilka słów „wstępnych”, gdyż wchodząc na teren tej dyskusji trzeba się liczyć z
przyklejaniem łatek.
Primo: nie jestem rasistą. Mam znajomych wśród kilku narodowości i nic mnie kolor
skóry, narodowość czy religia nie obchodzą.
Secundo: polityczna poprawność, o której piszę, w tym konkretnym przypadku dotyczy
traktowania Żydów w dzisiejszych czasach. Obecnie uzyskali oni status świętej krowy.
Nie można nic złego powiedzieć, bo od razu trafiamy do szuflady z napisem
„Antysemita”. A Żydzi święci nie są (tak jak Polacy, Niemcy, Hindusi czy obywatele
Kiribati).
Tyle chyba wystarczy, przejdźmy do meritum.
Po pierwsze NIE ZAMIERZAM CZUĆ SIĘ WINNY. Nie zrobiłem nic Żydom, ani ich
cmentarzowi. I uważam, że taki apel („Wstydźmy się Olkuszanie”) jest nie na miejscu.
Winni powinni się czuć tylko i wyłącznie ludzie odpowiedzialni za czyn i ci, którzy
MOGLI mu zapobiec, a tego nie zrobili.
Po drugie, UWAŻAM ZA SKANDAL, ŻE KTOŚ CHCE Z M. IN. MOICH PIENIĘDZY
ten CMENTARZ REMONTOWAĆ A POTEM UTRZYMYWAĆ. Bardzo proszę oddać
go na własność jakiejś gminie żydowskiej i niech oni z nim robią porządek.
Po trzecie, czy Państwo naprawdę nie widzicie nagonki, jaką GRUPA (czyli nie wszyscy)
amerykańskich Żydów robi na Polskę i nie widzicie, że to grunt pod procesy
odszkodowawcze, które de facto powinny dotknąć Niemców, a dotkną Polaków? Nie
widzicie, że obecnie w mediach naród, który ma połowę „miejsc” wśród Sprawiedliwych
Świata (ludzi zasłużonych dla ratowania Żydów przed Holocaustem) jest przedstawiany
właściwie
jako
sprawca
Holocaustu...
Polityczna poprawność jest zawsze przykrywką dla brudnych szwindli i radzę o tym
pamiętać, zwłaszcza w dzisiejszych czasach...
Po czwarte: jeśli dalej chcecie wzywać Polaków do skruchy, to proszę o konsekwencję.
WZYWAM POLAKÓW DO SKRUCHY I PRZYZNANIA SIĘ DO ZBRODNI I
ZAGARNIECIA MAJĄTKU:
Wiślanom, Jaćwięgom, Wieletom, Prusom (ba tu nawet wynajęliśmy Szwadrony Śmierci
czyli Krzyżaków), Łemkom, Tatarom, Litwinom (zabraliśmy im stolicę!!!), Rosjanom
(złupiliśmy Moskwę!), Ukraińcom (chcieli niepodległości a my tłumiliśmy ich
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powstania!!), Czechom. Za okres rozbicia dzielnicowego powinniśmy sami siebie z kilka
razy przeprosić. Winni rokoszy powinni przepraszać winnych ich stłumienia i vice versa.
I tak dalej...
Kto pierwszy?
(2003–03–29 17:20:13) Wiadomość została zmodyfikowana

Pozdrawiam
Krzysztof Kurdyła
Unia Polityki Realnej

czeczeniec
2003–03–29 17:05:07

a co z wyprawami krzyżowymi?? zapomniałeś??
osobiście nie osądzam ludzi po tym co mówia ale co czynią!! różnice są katastrofalne!!!
Alexander K. tez nie mordowal za Stalina a przeprosił – czyżby źle uczynił??

Lord.Jim
2003–03–29 17:36:07

czeczeniec napisał/a:
> a co z wyprawami krzyżowymi?? zapomniałeś??
Tak, zapomniałem. Nie było wtedy CNN i nie wryło mi się to tak w pamięć.
Czeczeniec, twoje posty dalej są żenujące...
> Alexander K. tez nie mordowal za Stalina a przeprosił – czyżby źle uczynił??
Jeśli przepraszał za Siebie, swoją partię i Stalina, to mnie to nie obchodzi, jeśli
przepraszał też za mnie, to jest to nadużycie. Piotr_ek ma całkowitą rację pisząc, że
prezydent NIE MA PRAWA przepraszać w imieniu WSZYSTKICH Polaków.
Pozdrawiam
Krzysztof Kurdyła
Unia Polityki Realnej

artefakt
2003–03–30 20:59:25

Motto:
„Chory na chorobę alkoholową nigdy nie powie o sobie, że jest alkoholikiem”
Sir!
Porównując pańskie rzeczowe filipiki, wypowiedzi na temat kapitalizmu z postami na
temat „Wstyd mamy zakryty...” stwierdzam, że jakkolwiek z wiedzą na wzmiankowany
wyżej temat jest u Pana w porządku, to problem przyzwoitości traktuje Pan bardzo
relatywnie.
Nie mogę bowiem (obserwując Pańskie posty na forum) nawet przypuszczać, że nie do
końca zrozumiał Pan sens mojej wypowiedzi i idąc dalej, nie rozumiem dlaczego usiłuje
Pan rzecz sprowadzić do absurdu.
Moja wypowiedź nikomu nie wmawia antysemityzmu, nie mówię o rasizmie, o polityce
(politycznej poprawności), lecz o zwykłej, ludzkiej przyzwoitości. Nie każę nikomu
płacić za cokolwiek, jeżeli sobie tego nie życzy, tak samo jak nie każę Panu płacić
podatków.
Pańskie obejście tematu jest klasycznym sposobem postępowania ludzi obłudnych.
Lord Jim, człowiek twardo stojący na współczesnych realiach nie zauważa lub nie chce
widzieć faktów. Być może powodem tego jest pański dom (jeżeli jest) stojący na grobie
jakiegoś Żyda na unicestwionym starym żydowskim kirkucie lub mieszka Pan w domu,
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który „sprzedali” Żydzi udający się w ostatnia podróż, a może jest Lord Jim urzędnikiem
magistratu dysponującym pożydowskim, a więc „naszym mieniem”.
Gdzie w tym przypadku jest właściwe kapitalizmowi podejście do prawa własności?
Czy odzyskiwanie mienia przez Żydów to be, a przez Polaków to dobrze?
Pachnie mi to mentalnością Kalego.
Nie chodzi o odszkodowania, chodzi o zwrot. Niemcy Żydom domów i placów nie
zabrali, po prostu ich wypędzili, a dobra materialne zostały tutaj.
Nie były nasze, więc skąd nagle w rękach Polaków. Mienie pożydowskie przejęte przez
Olkuszan jest dużo więcej warte niż koszt uporządkowania, ogrodzenia i utrzymywania
cmentarza. Potraktujmy ten koszt (jak kapitaliści) jako formę opłaty dzierżawnej lub
bardziej przyzwoicie jako formę wdzięczności za pozostawiony nam spadek.
Nikt Panu Lordzie JIM (O tempora, o mores!!!) nie każe czuć się winnym, lecz skąd u
Pana człowieka trzeźwego spiskowa teoria dziejów?
Gdyby przyjąć Pańskie podejście do sprawy, to nic nie stałoby na przeszkodzie, aby
paserstwo uznać czynem, jeśli nie chwalebnym to przynajmniej przyzwoitym.
Rzeczą Żydów i ich państwa jest wstydzić się za obraz Polaków jaki wykreowali
pisząc swoje podręczniki historii. To też jest kwestia podstawowej przyzwoitości.
Kwestia, którą poruszyłem, problem, którego dotknąłem nie jest domeną Olkuszan
czy też tylko Polaków.
Dotyczy wszystkich ludzi .
PS.
Lordzie JIM !!!
N O B L E S S E O B L I G E – chociażby do przyzwoitości.....

Lord.Jim
2003–03–31 10:08:41

artefakt napisał/a:
> Nie mogę bowiem (obserwując Pańskie posty na forum) nawet przypuszczać, że
> nie do końca zrozumiał Pan sens mojej wypowiedzi i idąc dalej, nie rozumiem
> dlaczego usiłuje Pan rzecz sprowadzić do absurdu.
W moim poście odpisałem zbiorczo na całą dyskusję, która wyszła już wtedy poza ramy
Olkusza. Tak więc proszę moją odpowiedż w ten sposób potraktować, być może trochę
inne wnioski Pan wyciągnie.
> Pańskie obejście tematu jest klasycznym sposobem postępowania ludzi obłudnych.
> Być może powodem tego jest pański dom (jeżeli jest) stojący na grobie jakiegoś
> Żyda na unicestwionym starym żydowskim kirkucie lub mieszka Pan w domu,
> który „sprzedali” Żydzi udający się w ostatnia podróż, a może jest Lord Jim
> urzędnikiem magistratu dysponującym pożydowskim, a więc „naszym mieniem”.
Od samego początku mojego życia mieszkam we wspaniałych wytworach
socjalistycznej gospodarki budowlanej, nigdy też nie pracowałem na „państwowej”
posadzie.. Nie mam absolutnie żadnych powiązań finansowo-majątkowych z Żydami, chyba że jakiś jest współwłaścicielem banku w którym mam
kredyt. Tak więc nie jestem w ogóle stroną w ewentualnych procesach
odszkodowawczych.
> Gdzie w tym przypadku jest właściwe kapitalizmowi podejście do prawa własności.
> Czy odzyskiwanie mienia przez Żydów to be, a przez Polaków to dobrze?
> Pachnie mi to mentalnością Kalego.
> Nie chodzi o odszkodowania, chodzi o zwrot. Niemcy Żydom domów i placów
> nie zabrali, po prostu ich wypędzili, a dobra materialne zostały tutaj.
> Nie były nasze, więc skąd nagle w rękach Polaków.
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Jeśli chodzi o kwestię prawną, to nie rozumie Pan problemu. Opiszę na przykładzie:
1939–44
a/ Izaak jest właścicielem kamienicy w rynku. Wybucha wojna wywołana przez
NIEMCÓW. NIEMCY wywożą i mordują Izaaka w obozie.
b/ Kaim jest właścicielem fabryczki doniczek. Udaje mu się przeżyć wojnę w ukryciu.
1945–45 – wojna dobiega końca. Polska w wyniku ustaleń USA, W. BRYTANII i ZSRR
dostaje się w radziecką strefę. Narzucony zostaje system komunistyczny, a w
konsekwencji następuje nacjonalizacja części prywatnego majątku.
a/ kamienica Izaaka należy prawnie do jego rodziny np. z USA. Jednak w wyniku
powojennej sytuacji na skutek poczynań NIEMIEC (wywołanie wojny), USA, ZSRR i
W. BRYTANI (podział świata) nie jest w stanie przejąć własności. Ta uzyskuje status
mienia porzuconego. W tym momencie przychodzi nacjonalizacja a potem po latach ktoś
od Państwa kamienicę odkupuje.
b/ Kaim wraca do fabryki. Po pewnym czasie następuje jej nacjonalizacja. Okradziony
Kaim wyjeżdża do Izraela.
I tu dopiero widać różnicę. O ile w przypadku Kaima państwo Polskie powinno
bezwzględnie oddać majątek Kaimowi (lub wypłacić odszkodowanie, jeżeli ktoś obecnie
prawnie nabył od Państwa tę konkretną nieruchomość). O tyle w przypadku Izaaka
kwestia wyrównania rachunków powinna należeć przede wszystkim do Niemiec, a w
dalszej kolejności do decydentów z Jałty (podobny problem jest z majątkiem Niemców
na polskich Ziemiach Zachodnich, odszkodowania Niemcom powinien wypłacać ICH
kraj, który wojnę wywołał). Mam nadzieję, że teraz moje stanowisko jest jasne. Czy dalej
uważa Pan, że stosuję relatywizm w stosunku do prawa własności?
> Mienie pożydowskie przejęte przez Olkuszan jest dużo więcej warte niż koszt
> uporządkowania, ogrodzenia i utrzymywania cmentarza.
Apel odnosił się do Nas wszystkich. A ja bardzo nie lubię, jak wrzuca się ludzi do
jednego worka. Jeżeli ma Pan wyrzuty sumienia proszę założyć Fundację, a nie agitować
magistrat, aby płacił na to z podatków!! A najważniejsze: trzeba zwrócić cmentarz
Żydom. To rozwiąże większość problemów.
> Potraktujmy ten koszt (jak kapitaliści) jako formę opłaty dzierżawnej lub
> bardziej przyzwoicie jako formę wdzięczności za pozostawiony nam spadek.
Nie uzyskałem żadnych korzyści z tego tytułu. Tak jak pisałem wyżej. Założyć fundację i
działać.
> lecz skąd u Pana człowieka trzeźwego spiskowa teoria dziejów?
To nie jest spiskowa teoria dziejów. To tylko patrzenie na świat przez pryzmat ekonomii.
Radzę się wybrać na jakiś kurs negocjacji i taktyki w biznesie, myślę że inaczej Pan po
nim spojrzy na politykę międzynarodową.
> Gdyby przyjąć Pańskie podejście do sprawy, to nic nie stałoby na przeszkodzie,
> aby paserstwo uznać czynem, jeśli nie chwalebnym, to przynajmniej przyzwoitym.
Wręcz przeciwnie. Natomiast uważam, że za czyny przestępcze powinni odpowiadać
winni ich popełnienia.
> Kwestia, którą poruszyłem, problem, którego dotknąłem nie jest domeną
> Olkuszan czy też tylko Polaków. Dotyczy wszystkich ludzi.
I tu się właśnie nie zgadzamy. Ja uważam, że za czyny powinny odpowiadać
odpowiedzialne za nie jednostki, Pan chce, aby odpowiadała za nie zagregowana
jednostka społeczna. Jeden naród, jedna wola, jeden... to zawsze źle się kończy.
Pozdrawiam
Krzysztof Kurdyła
Unia Polityki Realnej
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artefakt
2003–03–31 23:39:13

Nie pisałem o problemie winy.
Osobista odpowiedzialność? – a kto Pana do niej pociąga .
Nie wyniósł Pan korzyści?
Czy aby na pewno?
A może pośrednio........
Na to wszystko nie ma prostych odpowiedzi. Wątpliwości będą zawsze.

piotr_ek
2003–04–01 08:51:34

czeczeniec napisał/a:
> Piotrek przecież na Murzyna wola się czarnuch na Chinczyka żóltek i to nie boli
> a na nas Polaków tak się właśnie woła /pijaczek i zlodziej/ i jesteś tym
> oburzony!!??Dlaczego??
Dlatego, że napisałeś dokładnie:
piotrek jesteś niestety nieszczęśliwy biedny polaczek pijaczek i złodziej!!!!
Teraz przeczytaj to na spokojnie – wyjdzie Ci, że piotr'ek jest biednym pijaczkiem i
złodziejem. Ty Kópcze również to przeczytaj na spokojnie – zrozumiesz o co się
wkur...em!

czeczeniec
2003–04–02 17:02:50

piotrek migasz się kochany!! wiesz dokładnie co chciałem napisać!! /cytujesz całość a
potem odnosisz się tylko do elementu cytatu!!/
Miej honor i powiedz: głupi byłem, że tak napisałem i po sprawie!!!!!!!!
ps na twoim miejscu to opuściłbym to socjalistyczne blokowisko, rzucił dyplom
socjalistycznej uczelni i jeszcze kilka przykładów by się znalazło!!!

piotr_ek
2003–04–03 08:04:56

Napisałem JASNO. Jeśli zabrakło Ci przecinka, to przyznaj się do tego... a napisałem
TAK JAK UWAŻAM I NIE BOJĘ SIĘ, ANI NIE WSTYDZĘ SWOJEGO ZDANIA W
TYM TEMACIE. Jeśli Ci to nie pasuje to już jest tylko i wyłącznie Twój problem! Icek
chce mieć cmentarz? Niech się dorzuci! Lekko nie ma. Nie ja ten cmentarz zniszczyłem i
nie z moich podatków będzie on remontowany! Ot Tyle!

czeczeniec
2003-04-05 09:01:11

idź powiedz do Urzędu, że to nie Ty zniszczyłeś drogę na wiadukcie, ogrodzenie koło
szpitala itd... i powiedz Im, że nie chcesz, aby remontowali to z Twoich podatków!!!
Jesteś głupi czy tylko udajesz??

Lord.Jim
2003-04-07 07:51:31

czeczeniec napisał/a:
> idź powiedz do Urzędu, że to nie Ty zniszczyłeś drogę na wiadukcie,
> ogrodzenie koło szpitala itd... i powiedz Im, że nie chcesz, aby remontowali to z

47

> Twoich podatków!!!
Ja Ci odpowiem. Oczywiście jest różnica między szpitalem czy drogą, z której
KORZYSTAM a cmentarzem żydowskim, z którym NIE MAM NIC WSPÓLNEGO.
A nawiasem mówiąc: gdybyśmy mieli kapitalizm to te rzeczy (szpital, drogi) też by mnie
nie obchodziły, gdyby ktoś sobie nie radził z zarządzaniem, to zaraz powstałaby
konkurencja, która problem by rozwiązała i wygrała klientów niższą ceną i jakością
usług. Natomiast w socjalizmie takim, jaki mamy nie ma konkurencji, więc wszystko jest
drogie i tandetne.
Pozdrawiam
Krzysztof Kurdyła
Unia Polityki Realnej

piotr_ek
2003-04-07 09:28:33

czeczeniec napisał/a:
> idź powiedz do Urzędu, że to nie Ty zniszczyłeś drogę na wiadukcie,
> ogrodzenie koło szpitala
Chciałem napisać odpowiedź, ale to, co napisał Lord.Jim w pełni zgadza się z moim
zdaniem. Z drogi korzystam, ze szpitala również... a z cmentarza żydowskiego NIE!!!

czeczeniec
2003-04-08 07:00:52

użytkować a niszczyć to dwie różne rzeczy!!!
pisałem o niszczeniu!! nie zniszczyłeś a płacisz za to!!
nie korzystacie z cmentarza?? smutna prawda jest taka że do czasu...

piotr_ek
2003-04-08 07:49:57

czeczeniec napisał/a:
> użytkować a niszczyć to dwie różne rzeczy!!! pisałem o niszczeniu!! nie
> zniszczyłeś a płacisz za to!!
> nie korzystacie z cmentarza?? smutna prawda jest taka że do czasu...
Prawda to jest taka, że z drogi/szpitala mogę skorzystać, kiedy będę miał na to ochotę, a z
cmentarza żydowskiego nie skorzystam, więc nie pisz, że „do czasu”.
(…)

czeczeniec
2003-04-08 09:39:45

powtarzam nie piszę o używaniu ale o niszczeniu!!
nie niszczysz a płacisz za naprawę!! DLACZEGO??
ps
jednak nie udawałeś i na tym poprzestaje

piotr_ek
2003-04-08 12:17:06

Bo mam prawo, wolno mi i w dowolnej chwili mogę bez niczyjej zgody zacząć
użytkować. Widzisz w końcu różnicę pomiędzy cmentarzem żydowskim, a olkuskim
wiaduktem? Postaraj się zobaczyć...
PS. Słyszałeś, że istnieją kawały o tym jak samolotem leci Rusek, Niemiec i Francuz –
wiesz Ty jak oni się obrażają na te kawały... a słyszałeś kawały o takim prezydencie z
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USA, Bush się nazywa. Wiesz Ty, że on w kompleksy wpadł i przechodzi terapię i
psychologa, bo w związku z wojną w Iraku kawały o nim opowiadają.

Lord.Jim
2003-04-08 13:44:37

czeczeniec napisał/a:
> użytkować a niszczyć to dwie różne rzeczy!!!
Nikt temu nie zaprzecza. Ba! Wyraźnie napisałem, że w kapitalizmie nic by mnie to nie
obchodziło nawet w stosunku do szpitala czy drogi.
> pisałem o niszczeniu!! nie zniszczyłeś a płacisz za to!!
Spróbuję wyjaśnić Ci to łopatologicznie:
W socjaliźmie (m. in. w naszej jego odmianie), ponieważ służba zdrowia jest państwowa,
więc wszyscy są jej właścicielami i ponoszą koszty jej działalności. Powód ich powstania
jest nieważny!! JAKO WŁAŚCICIEL ponosisz koszty BEZ WZGLĘDU NA
PRZYCZYNĘ. W kapitaliźmie – jeżeli firma nie potrafi obronić się przed wandalami,
względnie ściągnąć od nich odszkodowań musi podnieść ceny usług lub obniżyć ich
zakres/jakość. Tyle że wtedy klient może pójść do konkurencji która potrafi dbać o swój
teren. W KAPITALIŹMIE jesteś KLIENTEM.
Czyli: ponieważ rząd zmusza nas do życia w socjaliźmie, zmusza mnie do płacenia na
różne rzeczy. Ze szpitala korzystam, więc mogę przeboleć haracz (przymusowa opłata za
ochronę) na jego korzyść. A z cmentarza żydowskiego nie korzystam, nie korzysta nikt
bliski i ja w przyszłośći (czytaj po śmierci) też nie skorzystam, więc płacenie moimi
pieniędzmi na niego to czysta kradzież.
(2003-04-08 15:04:52) Wiadomość została zmodyfikowana

Pozdrawiam
Krzysztof Kurdyła
Unia Polityki Realnej

czeczeniec
2003-04-10 08:35:13

OK co nas obchodzi żydowski cmentarz!!! ale dlaczego interesują nas żydowskie
kamienice??? wygonić z nich lokatorów /pod most na Babie/ kamienice sprzedać i
odbudowac cmentarz!!!!!

artefakt
2003-04-12 09:42:52

Żenują wypowiedzi różnych „obiektywnie racjonalnych”.
Olkuski kundlizm ma się dobrze.
Najwyższa pora zdjąć temat z forum.
No tak...czasem przydałaby się cenzura.
Ot choćby po to by Olkusz miał „czystą twarz”.
(2003-04-12 11:37:00) Wiadomość została zmodyfikowana

czeczeniec
2003-04-12 17:38:20

a na temat co masz do powiedzenia??
żydowskie aktywa /kamienice/ przejmujemy, ale pasywa /cmentarz/ to nie mój!!! typowy
Polaczek
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artefakt
2003-10-26 08:58:28

W związku z wypowiedziami Panów Czarneckiego i Kocjana w Przeglądzie
Olkuskim…
Wstyd mamy zakryty...
Swego czasu w okresie wizyty Pana ambasadora Izraela w Polsce prof. Shevaha Weissa
wypowiadałem się na internetowym forum dyskusyjnym „Gazety Olkuskiej”
(http://www.gazetaolkuska.com) o stosunku mieszkańców Olkusza do olkuszan
narodowości żydowskiej („Wstyd mamy zakryty...”).
Stwierdziłem tam, że mieszkańcy Olkusza winni są naszym starszym braciom w wierze
nieco więcej niż wzniosłe słowa, deklaracje czy pomniki. Winni im są najzwyklejszą
przyzwoitość.
Żaden bowiem monument, żadna tablica ze wzniosłą inskrypcją nie zasłoni domów
wybudowanych na starym kirkucie żydowskim (znajdywano podczas kopania
fundamentów ludzkie szczątki, nie odbyła się jakakolwiek ekshumacja), ani ruiny
„nowego” cmentarza.
Jest bowiem szczytem hipokryzji stawianie pomników, gdy macewy, pomniki stawiane
zmarłym, lekceważony ślad historycznej obecności Żydów w Olkuszu i na ziemi
olkuskiej są bezkarnie dewastowane i niszczone. Jest także skandalicznym brakiem
przyzwoitości stawianie warunków upamiętnienia ofiarom z czasu, gdy zabijanie było
przemysłem.
Pan Starosta Olkuski i Burmistrz Olkusza obiecali ambasadorowi Weissowi, że cmentarz
żydowski zostanie ogrodzony i uporządkowany. Byłby to najlepszy sposób upamiętnienia
tych, którzy kiedyś byli z nami. Nie trzeba wielkich pomników, wystarczy dotrzymać
słowa.
Odpowiednia byłaby skromna tablica umieszczona na odbudowanym murze kirkutu z
opisem historycznej obecności Żydów na tej ziemi oraz dedykacją, np.
„Naszym starszym braciom w wierze – naszym sąsiadom. Olkuszanie”.
Ps.
Pomysł Pana Czarneckiego, symboliczny grób zamordowanych Olkuszan, w tym Żydów
na starym cmentarzu katolickim stanowi zarzewie konfliktu wyznaniowego i jak słusznie
pisał Pan Kocjan bardziej świadczy o fundatorze niż upamiętnia tych, którym pomnik
poświęcono.

szperacz-bis
2003-10-29 20:09:51

Tolerancja rasowa, wyznaniowa, narodowościowa wpisała się złotymi zgłoskami w
historię naszego kraju. Nie będę komentował postów moich poprzedników z prostej
przyczyny, nie przekonam przekonanych. Nienawiść, bo jak inaczej to nazwać, do narodu
żydowskiego bierze się z zawiści. To Żydzi sprzedawali najczęściej, a Polacy byli
kupującymi. To Polacy częstokroć przestępczo zagarnęli mienie pomordowanych w
czasie wojny Żydów. Wnioski są proste zawiść, strach kreują opinie o Żydach. Tylko tyle
i aż tyle. Dodam jeszcze jedno, to pamięć o potomnych, a więc o ich grobach świadczy o
kulturze narodu, o szacunku do naszej historii.

shi
2003-10-30 07:24:51

Brawo Szperacz! Pal licho, że już nas pewnie w tym momencie co poniektórzy
zaliczyli do wyznania mojżeszowego... Jednak i Piotr'ek ma trochę racji, wg mnie
powinno dojść do kompromisu w sprawie finansowania prac na olkuskim kirkucie, tak
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jak to było w przypadku cmentarza żołnierzy sowieckich. Swoją drogą ciekawe, jak
wyglądają mogiły naszych rodaków poza granicami kraju i kto o nie dba? Szczególnie te
wojskowe, bo w ośrodkach polonijnych mam nadzieję jest ok. Jak wyglądają pomniki i
mogiły wielkich Polaków np. we Francji, USA, Rosji? Słowem jak o nasze miejsca
pamięci dbają inne narody? Może robią to (lub powinny) placówki dyplomatyczne,
tamtejsze organizacje polonijne? Ktoś wie?

CICHA_ZOSIA
2003-10-30 08:55:49

Nie wiem jak to wygląda na wszystkich cmentarzach nie tylko Europy, ale i świata, gdzie
znajdują się mogiły poległych żołnierzy-Polaków, ale wystarczy wejść na strony
dotyczące Monte Cassino. Natomiast coś, czego uczyli mnie moi rodzice, to nie oglądać
się na innych, ale zakasać rękawy i wziąć się do roboty; przecież argument, że inni robią
źle, nie jest żadnym argumentem!!!
A może restaurowanie zabytków architektury polskiej powinno być finansowane przez
starych właścicieli???
A jeśli znajdzie się ktoś, kto zwróci się do władz Izraela, to niewykluczone, że jakieś
pieniądze się znajdą. Możliwym również jest, że znalazłyby się pieniądze w postaci
grantów z Uni Europejskiej???
Poza tym Żydzi leżący na olkuskim kirkucie to też byli Polacy, tak mi się przynajmniej
wydaje, a jeśli ktoś jest świadkiem JHW, albo wyznaje prawosławie, to nie jest
Polakiem???
Zastanówmy się może przez chwilę, kim my właściwie jesteśmy?!?!?!

shi
2003-10-30 10:00:27

Ależ zgoda droga Zosiu, nigdy nie twierdziłem, że mamy oglądać się na innych, bądź w
ogóle odpuścić sprawę olkuskiego kirkuta. Po prostu przy okazji poruszanego wątku
nasunął mi się i ten dot. naszych mogił poza granicami kraju. Czy ktoś zwrócił się do
Izraela, czy powinien? Relacje z wizyty Ambasadora Weissa w Olkuszu świadczą o tym,
że temat został poruszony na właściwych szczeblach. Nie wiem tylko (nie śledziłem
uważnie sprawy – mea culpa), czy strona izraelska wyłącznie oczekiwała działań ze
strony naszych samorządów, czy też deklarowała jakiś własny udział? Wg mojej oceny
działania, w tym ponoszone koszty, winny być w tym przypadku wspólne. Tak jak
wspólna jest sprawa tego miejsca pamięci – miejsca pamięci Polaków (bo nimi byli, czy
się to komuś podoba, czy nie!) pochodzenia żydowskiego.
Zawsze twierdziłem i nadal twierdzę, że stosunek do miejsc pamięci, cmentarzy, bez
względu na to, czy leżą tam Polacy, Żydzi, czy Rosjanie jest jednym z mierników kultury
i poziomu cywilizacyjnego narodu.
Być może ktoś spośród pseudopostępowych cyników występujących czasem na tym
forum powie, że bezkrytyczny kult przodków ludzkość przerabiała na poziomie
plemiennym w obawie przed gniewem duchów. Ja jednak zdania nie zmienię.
Może dyskutanci, którzy w tym wątku Forum opowiadali się „ZA” spotkają się na
olkuskim kirkucie 1 listopada (choć to być może nie to święto) i okażą swój szacunek,
zaznaczą swój udział w słusznej sprawie zadbania o to miejsce, zapalając symboliczną
lampkę?
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CICHA_ZOSIA
2003-10-30 13:14:29

Sugerowałbym raczej położenie na macewie kamienia (to odpowiednik naszego znicza),
ale nie o to idzie. Podczas rozmów padło pytanie ze strony Izraela o kirkut, a nasi
przedstawiciele złożyli deklaracje, których – mam wrażenie – nie mieli ani przez chwilę
dotrzymać!!! Nie podjęto wtedy wątku finansowego!!!
Podejrzewam jednak, że również dziś strona żydowska podjełaby takie rozmowy, ale być
może włodarzom naszego miasta na tym po prostu nie zależy. Poza tym względy
polityczne również za tym nie przemawiają. Żyjemy przecież w kraju antysemitów
zarówno zadeklarowanych, jak i wstydzących się do tego przyznać!!

piotr_ek
2003-10-30 19:22:05

Obietnice... zobacz co obiecywał rząd i które z tych obietnic spełnił.
Ja proponuję zamiast cmentarza, może usypać kopiec? Już taki jeden nawiedzony
odnowił za grube pieniądze kopiec w miejscu gdzie nawet błądzące ptaki nie dolatują,
ładnie go oświetlił i... Cmentarz będzie ładny, a my dalej będziemy wykręcali nogi idąc
północnym chodnikiem ul. K.K.Wielkiego, dostawać deliry podczas przejazdu
wiaduktem na trasie, trzęsąc tyłkiem idąc wieczorem zaułkami Olkusza... Dziękuję
bardzo – na szczęście ja już zaprzestałem płacenia tych podatków, których jeszcze mogę
nie płacić i naliczenie podatku od nieruchomości wylądowało w kontenerze PGK. Gówno
temu miastu zapłacę!!!

szperacz-bis
2003-11-01 07:05:02

Jestem mile zaskoczony ostatnimi postami, oczywiście tymi bez antysemickich
podtekstów. Brawo Zosiu, bardzo przypadła mi do serca Twoja propozycja położenia
kamienia na grobie któregoś z pochowanych na olkuskim cmentarzu Żydów. Tak, tak i
jeszcze raz tak szanujmy zaniedbane, zapomniane groby braci POLAKÓW. Kilkakrotnie
odwiedzałem cmentarze będąc w Londynie i byłem mile zaskoczony palącymi się na
grobach z polskimi nazwiskami zniczami. Pieniądze, odnawianie cmentarzy są potrzebne
oczywiście, ale szacunek, pamięć, palący się na grobie znicz, nieważne 1 czy 100 to jest
to, co nas Polaków tak ciężko doświadczonych przez los zawsze cechować. Nie
przechodźmy obojętnie obok, bądźmy zawsze z tymi, którzy odeszli.

czeczeniec
2003-11-02 14:11:43

i co ?
był ktoś ?
polożył??

kupiec
2003-11-03 02:44:13

Tak, ja.
Byli tez inni.

52

shi
2003-11-03 07:37:05

Sądząc po ilości pozostawionych tam symboli pamięci i szacunku – było tam dość
sporo osób, przynajmniej w porównaniu do lat ubiegłych. Wśród tych znaków obecności
znalazło się kilkanaście lampek – jak się dowiedziałem, nie ma w tym nic
niestosownego... poza kolejnym powodem do kruszenia kopii o pier..ły. No ale to już
zdaje się, taki nasz ukochany sport narodowy...

Ostaniec2
2004-10-05 13:43:54

Wygrzebałem stary wątek sprzed prawie roku, bo chciałbym zapytać, czy nie ma wśród
was ewentualnych chętnych do pracy na starym cmentarzu żydowskim (tym przy ul.
Kolorowej, koło urzędu skarbowego). Zakres prac: usunięcie chaszczy porastających
teren, zebranie i wywiezienie śmieci, hałd gruzu i żużla, odszukanie i odsłonięcie macew.
Prace wykonywane będą za zgodą Fundacji „Wieczna Pamięć” i Żydowskiego Instytutu
Historycznego, które przeznaczyły nawet pewną kwotę pieniędzy na ich sfinansowanie.
Zależy mi na tym, aby wzięła w nich udział grupa ochotników – mieszkanców Olkusza,
gdyż łatwiej będzie wtedy uzyskać dalszą pomoc odnośnie do odnowienia tego i nowego
cmentarza, terenu po synagodze i innych miejsc w Olkuszu związanych z historią Żydów.
Do tej pory gmina Olkusz wydała (za pośrednictwem OSK „Brama” na „tematy
żydowskie” w 2002 roku 5000 zł, w 2003 – 2000 zł), uzyskaliśmy 5000 zł z „Wiecznej
Pamięci” + niewielką dotację od pewnej Zydówki z USA, a więc te pieniądze zaczynają
się zwracać.

El_Ninio
2004-10-07 21:24:38

Uważam, że nie w ten sposób problem nalezy rozwiazac. Należy to zrobic
kompleksowo, konsekwentnie i skutecznie. Amatorskie prace nawet przy dużym
zaangażowaniu sporej grupy osób niewiele zmienią.
Kilka godzin mogę jednak poświęcić. Proszę o kontakt. elninio66@poczta.onet.pl

Ostaniec2
2004-10-08 14:00:20

Też bym chciał być piękny, młody, bogaty i mieć wytrysk wtedy, kiedy życzą sobie
tego feministki.
Żydzi, czy to polscy czy izraelscy, amerykańscy czy jacykolwiek inni, sami tego nie
zrobią, z 2 powodów:
a) nie mają lub nie chcą się przyznać, że mają pieniądze na ten cel,
b) obawiają się, że oni wydadzą pieniądze, a społeczność miejscowa potraktuje ten
odnowiony cmentarz, tak jak go traktowała przed odnowieniem.
Dlatego wybrali chytry/sprytny/skuteczny (niepotrzebne skreślić*) sposób: organizują
wokół takich inicjatyw ruch społeczny, dając stosunkowo niewielkie pieniądze i licząc na
to, że jeżeli zostanie to wykonane siłami miejscowych, to przynajmniej ktoś to potem
uszanuje, zadba.

El_Ninio
2004-10-08 16:52:48

Olkusz stracił ok. 3000 swoich mieszkańców w czasie okupacji.A może by tak miasto
uczciło ich pamięc porządkując i grodząc kirkut?
Przecie Burmistrz i Starosta obiecali.
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Co mówił Starosta Weissowi sam słyszałem.
Ale Starosta to pewnie jak PZPR, jeżeli mówi, że nie zrobi, to nie zrobi, natomiast gdy
mówi, że zrobi, to mówi.
Czekam na maila.
(2004-10-08 16:53:50) Wiadomość została zmodyfikowana

kupiec
2004-10-08 17:02:30

A może by tak maila do tego, komu obiecali. Ostatnio pisze on do WPROST. Jakby w
jednym z tekstów wspomniał o Olkuszu i o jego władzach, byłaby darmowa reklama w
poczytnym miesięczniku.

Ostaniec2
2004-10-09 10:47:15

Nie będę się paprał w porachunki z żałosnymi miejscowymi „politykami”. Profesor
Schewach Weiss napisał o Olkuszu w swojej najnowszej książce (nie pamiętam w tej
chwili tytułu, ukazała się na początku tego roku), nowy ambasador David Pelleg przyznał
nam (tzn. OSK „Brama”) specjalną nagrodę za opiekę nad zabytkami kultury żydowskiej.
Były zdjęcia, artykuły w prasie polskiej i izraelskiej, myślicie czy kogokolwiek z władz
olkuskich to zainteresowało, może burmistrz albo starosta zaprosili na rozmowę przy
kawie i ciasteczkach? Właśnie wróciłem ze starego cmentarza żydowskiego w Olkuszu
(tego przy ul. Kolorowej). W jego zachodniej części miejscowa młodzież wybudowała
sobie boisko do gry w siatkówkę, i wszystko w porządku, tylko chciałbym zapytać, ile
pieniędzy idzie na sport, kluby, na halę MOSIRU, boisko i basen na Czarnej Górze, etaty
działaczy, wuefistów – po prostu wstyd do potęgi!!!
I co, mam się skarżyć do Warszawy czy Jerozolimy na głupotę miejscowych władz?

kupiec
2004-10-09 11:53:34

Każda władza rządzi tak, jak jej wygodniej. Rzeczą opinii publicznej wyrażanej przez
różnego rodzaju stowarzyszenia i prasy jest takie jej dyscyplinowanie, aby nie opłacało
się rządzić źle. Niestety stowarzyszenia są silne tam, gdzie mamy do czynienia z
rozwiniętym społeczeństwem obywatelskim. Jeśli chodzi o prasę, Przegląd Olkuski na
pewno zrobił duży krok do przodu w stosunku do tego, co było za czasów burmistrza
Dudkiewicza, jednak nie może pozwolić sobie na wszystko (oczywiście w ramach
prawa), bo jest pośrednio sponsorowany przez UM (ogłoszenia). Tylko prasa płatna i
utrzymująca się z reklam, ale firm prywatnych może sprostać takiemu zadaniu. W
Olkuszu takiej nie ma, ale w Polsce jest. Sądzę, że tekst na ten temat w WPROST
zrobiłby piorunujące wrażenie.

Ostaniec2
2004-10-28 10:38:53

Zaczęliśmy prace na starym cmentarzu żydowskim. W planie jest usypanie wału od
strony zachodniej (uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków), wyrównanie
terenu i odsłonięcie przysypanych macew. Na razie mamy ich kilka, z tego jedna z XVII
wieku, jedna dokładnie datowana na 1742 rok i niektóre młodsze. Następny etap w
sobotę ok. godz. 10 (zbiórka przy „Batorówce”, Rynek 20 – mają być studentki z
Krakowa!), zabrać rękawice i łopaty.
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~antyzyd
2004-10-28 15:41:43

To żydzi nawet łopat nie posponsorowali... to może chociaż koszerną grochówkę
dostaniecie

Ostaniec2
2004-10-29 09:58:03

Pokazałeś kolego „antyzyd”, jaki jesteś odważny. I dowcipny. Odezwij się jeszcze
kiedyś, bo miło podyskutować z kimś na poziomie. Rzadko się to tu udaje.

~antyzyd
2004-10-29 11:09:52

Właśnie wyczytałem, że dali wam 5 tys zł. To na rękawice i łopaty już nie starczyło?
Ja też chętnie podyskutuję, bo jakąś taką awersję do wszystkiego, co Ickowe mam. Tak
jakoś kilka lat temu u mnie się urodziła, kiedy okazało się, że wiele polskich firm jest w
tak całkiem przez przypadek rękach żydów.
(…)

Ostaniec2
2004-10-29 13:14:51

To ja kolego „antyzyd” decyduję na co wydam te pieniądze, a akurat przy cmentarzach
żydowskich w Olkuszu jest wiele pilniejszych wydatków niż łopaty i rękawice, ponieważ
prace prowadzimy od kilku lat i są one pilnie obserwowane przez stronę żydowską, teraz
dostaliśmy niewielką kwotę i zobaczą co za nią zrobimy. Jeśli zrobimy dużo, dostaniemy
więcej.
Jak Ci „antyzydzie” żal polskich firm w żydowskich rękach, to sobie załóż własną i
pokaż, co potrafisz poza anonimowym pyskowaniem na forum.

Ostaniec2
2004-10-29 13:18:06

„Antyzyd”!, tam na sąsiednim wątku Lupus organizuje akcję oddawania krwi dla
polskiego dziecka, oddałeś już swoją czystą rasowo?
(…)

piotr_ek
2004-10-29 14:19:42

Z tymi żydami w polskich firmach, to antyżyd ma trochę, jeśli nie dużo racji. Najpierw
doją polskich pracowników, a potem... ałć... ugryzłem się w język.

Ostaniec2
2004-10-29 14:58:34

piotrek!
ja wiem, że ty nie lubisz przynajmniej jednego byłego pracodawcy, ale mnie ta bródka to
kojarzy sie z pułkownikiem Nullo bardziej niż z pejsami, ale kto wie, kto wie...?

piotr_ek
2004-11-04 07:55:02

Nie... nie tą osobę miałem na myśli.
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Ostaniec2
2004-11-04 09:24:15

To szkoda, bo już chciałem zwrócić się do niego o sponsorowanie prac na cmentarzu, a
tak to nie mam argumentu. Gdzież to się podział „antyzyd”? Brak mi jego głębokich
przemysleń...

~antyzyd
2004-11-09 09:45:27

Nie będę zakładał żadnej firmy, bo już moi rodzice brali udział w zakładaniu firm, w
których zarządach zasiadają teraz żydzi i to zwykle mający izraelskie obywatelstwo

Ostaniec2
2004-11-09 10:47:23

No to chyba dobrze, że mają obywatelstwo izraelskie, wynika z tego, że nie ukrywają
faktu, iż są Żydami. Jesteś w ogóle ciekawym przypadkiem „antyzydzie”, bo zazwyczaj
to Żydzi oskarżają Polaków, że zagarnęli ich kamienice, mieszkania, firmy po wojnie,
tymczasem z Twojej wypowiedzi wynika, że jacyś Żydzi pozbawili twoich rodziców
dorobku życia. Powinieneś popierać naszą akcję na cmentarzu żydowskim w myśl
zasady: „dobry Żyd, to martwy Żyd”.

~antyzyd
2004-11-09 11:51:07

Nie tylko mojego dorobku. Zresztą spójrz na to, kto zasiada w zarządach kiedyś
polskich firm. A jakieś tam kamienice to tylko konsekwencja powyższego.

Ostaniec2
2004-11-09 12:59:44

Polskimi hutami stali kieruje jakiś tam bodajże Hindus, afera Orlenu polega na tym, że
jeden Polak chce wygryźć drugiego Polaka (za pomocą Żydów), największymi
„polskimi” firmami pozostającącymi pod zarządem Żydów są: spółka „Agora” (Gazeta
Wyborcza i ok. 10 innych tytułów) i tygodnik „Nie”. Kiedyś była Art-B (ale tam tylko
jeden Gąsiorowski był Żydem, drugi Bagsik jest „adwentystą dnia siódmego”). W
Olkuszu i okolicy w radach nadzorczych nie widzę żadnego Żyda, zwłaszcza obywatela
Izraela. Myślę, że zbyt pochopnie rezygnujesz z podjęcia aktywności gospodarczej,
obawiając się przejęcia Twojej firmy przez Żydów. Na pewno byś sobie świetnie
poradził, a większym wrogiem dla ciebie byłby ZUS, urząd skarbowy, sanepid, inspekcja
pracy – wszystkie „czyste rasowo”, typowo polskie, sami blondyni i blondynki z
niebieskimi oczami.

piotr_ek
2004-11-09 14:13:40

Ostaniec Cfaj! Popracuj u żyda, to zrozumiesz antyżyda.
Ja w każdym bądź razie w ciągu 4 lat stałem się pełnokrwistym antysemitą. I nie kryję się
z tym!

Ostaniec2
2004-11-10 08:08:22

Piotr_ek!
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Sam pisałeś, że najbardziej znienawidzony twój były pracodawca to nie-Żyd. No to jak:
albo masz uraz do pracodawców w ogóle, niezależnie od narodowości (co akurat
rozumiem, bo mam mniej więcej to samo)?
albo zdolny, uczciwy, młody człowiek nie może znaleźć pracy u nie-Żyda? W tym
drugim wypadku trzeba przyznać, że to Żydzi mają rację prowadząc taką politykę
zatrudnienia.
Gdyby „antyzyd” założył firmę, to np. dałby Ci pracę. A tak to sobie siedzicie i
narzekacie, że wszystkie porządne firmy i etaty mają Żydzi. Na tym polega wasz
antysemityzm? Bo na razie nie widzę innych przejawów.

piotr_ek
2004-11-10 09:52:50

Mam uraz do dwóch pracodawców. A z tymi stołkami to bardzo dobrze ująłeś... zresztą
– temat ten ze względów natury technicznej nie nadaje się do dyskusji w tej formie. (…)

~piotr_ekk
2005-03-31 09:38:05

Czytałeś Ostańcze w poprzednim numerze Angory artykuł o Nowym Muzeum Zagłady
- instytucie jakie otwarte zostało w Izraelu?
Z artykułu wynika, że Żydkom najlepiej się żyje poza granicami swojego kraju. A wiesz
jak skomentowano na ichnim forum zakup ekskluzywnego krematorium, gdzie kremacja
kosztuje kilka tys zł (na nasze)? Że w Oświęcimiu mieli krematorium za darmo
przynajmniej. No ale politykiery oczy i brzuszki zapewne nacieszyli i napełnili na
imprezie otwarcia.

Ostaniec2
2005-03-31 11:38:11

Nie czytałem, ale spotkałem się z danymi, że 65% młodych Polaków chciałoby stąd
wyjechać – i wcale im się nie dziwię. Może rzeczywiście niektórym lepiej żyje się poza
granicami własnego kraju, a przynajmniej większości tak się wydaje.
Komentarze odnośnie do darmowych krematoriów mają taki sam sens, jak komentarze
odnośnie do przymusowej pracy Polaków dla III Rzeszy (dobrze, że mieli pracę,
ubezpieczenie, a teraz jeszcze dostają odszkodowania). Z tego, co wiem, prawdziwi,
prawowierni Żydzi nie zgadzają się na kremację zwłok, ale oczywiście wśród Żydów jest
wielu tzw. reformowanych albo zgoła ateistów, którzy idą z duchem czasu i odchodzą od
tradycji. Co do wyżerki: raczej nie spotkałem się ze szczególną rozrzutnością w tym
środowisku, byłem na 3-4 oficjalnych imprezach „żydowskich” i naprawdę nie ma czego
zazdrościć: kawa, herbata, ciasto.

~piotr_ekk
2005-03-31 12:46:13

Ale to było wielkie otwarcie drogiego instytutu z wielką pompą.
Aha... wg tegoż artykułu w Izraelu kombatanci ocaleni z Holocaustu nie mają żadnych
ulg ani przywilejów (nie ma darmowych leków, dodatków do emerytury itp.). Cała
należna i wypłacana Izraelowi kasa idzie nie tam, gdzie idzie np. u nas.
A i ten komentarz odnośnie darmowego krematorium w Oświęcimiu pojawił się na
ichnim forum i pochodził od osoby, która przezyła Holocaust.
Tak, że my im liżemy d...y w naszym kraju, a ich ojczyzna ma ich głęboko gdzieś!!!
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Ostaniec2
2005-03-31 14:08:59

Na forach internetowych można wpisać wszystko, najczęściej anonimowo, nie sądzę,
aby ktoś, kto rzeczywiście przeżył holocaust wypisywał takie rzeczy. To mniej więcej
tak, jakby prałat Peszkowski – kapelan Rodzin Katyńskich napisał, że jego koledzy
przynajmniej leżą na ładnym cmentarzu w brzozowym lasku.
Fakt, że kombatanci żydowscy traktowani są normalnie w codziennym życiu jest
znamienny dla wielu normalnych społeczeństw. Te wszystkie ulgi w opłatach za
abonament, przejazdach koleją i tramwajem, zniżki na biletach do kina dla kombatantów
w większości są dziedzictwem czasów komunizmu. Ja sam w Moskwie w 1987 roku
jeździłem autobusem za darmo, bo konduktor odmówił sprzedania mi biletu za 5
kopiejek. Powód: byłem ubrany w mój strój wykopaliskowy (ciężkie buty, wojskowa
kurtka itd.) i zostałem przez niego wzięty za kombatanta Armii Radzieckiej wracającego
z Afganistanu. Miałem wtedy 23 lata.
W większości krajów specjalne renty przysługują tylko tym, którzy ewentualnie odnieśli
rany czy ponieśli inny uszczerbek na zdrowiu, przed II wojną światową w Polsce
kombatanci powstania styczniowego mieli przyznany stopień oficerski, ale chyba bez
pensji i był wprowadzony obowiązek salutowania im przez wszystkich żołnierzy
niezależnie od stopnia.

~piotr_ekk
2006-07-19 14:55:55

No i masz ostańcze swój idealny i taki biedny Izrael. Dla dwóch żołnierzy zabijają
niewinnych.
Szkoda, że Polska nie zaatakowała Włoch, za obóz pracy gdzie więzionych było ponad
100 Polaków.
PS. Hitler to jednak dobre zamiary miał.

Ostaniec2
2006-07-20 09:38:47

A gdzie ja idealizuję Izrael czy Żydów w ogóle? Swoją drogą to chciałbym mieszkać w
kraju, którego władze potrafią ostro zareagować w razie zagrożenia życia jego obywateli,
zwłaszcza żołnierzy czy policjantów. U nas nawet można zastrzelić komendanta
głównego policji, po 8 latach śledztwa podejrzany siedzi sobie w USA i nic mu się nie
dzieje.

~piotr_ekk
2006-07-20 09:57:24

„Ostro zareagować”. Podoba mi się ta nazwa. Zbombardować Liban, przepędzić
stamtąd np. Polaków i nazwać to „ostrą reakcją”. Następnym razem jak ktoś mi nadepnie
na nogę w autobusie, to ożenię mu kosę pod żebro... A co!
Nawet Busz się wkurzył, co już jest zadziwiające... No dobra... Teraz zbudujmy za nasze
pieniądze Ickom jakiś pomnik, albo cmentarz.

shi
2006-07-20 10:05:24

„A ile nas kosztuje utrzymanie tego ogromnego i pięknego cmentarza ludzi, którzy
przyjeżdżają do nas robić na czarno, kradną, piją rozrabiają?” – mógłbyś usłyszeć z ust
np. Włochów na Monte Cassino. Mógłbyś, ale nie usłyszysz. Mam nadzieję, że sam
zrozumiesz dlaczego... Pozdrawiam
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Ostaniec2
2006-07-20 10:28:21

Piotrek – ani ci nie potrafię wyjaśnić, kto w sporze na Bliskim Wschodzie ma rację, ani
nawet nie wiem „kto pierwszy zaczął”. Osobiście uważam obydwie strony na ślepo
okładające się rakietami za zwykłych skurwysynów. Zwłaszcza jak czytam takie
wiadomości, że od „katiuszy” wystrzelonej przez Hezbollach zginęło w Nazarecie dwóch
braci: 8 i 3 lata (zresztą nie Żydów, tylko muzułmanów, bo Arabowie stanowią w Izraelu
ok. 20% mieszkańców), albo widzę zdjęcia, na których żydowskie dziewczynki pisakami
rysują „pozdrowienia” na pociskach artyleryjskich, które za chwilę będą wystrzelone na
ich rówieśniczki w Libanie.
Politycznie Polska jest i pozostanie sojusznikiem Izraela i sprawy olkuskich cmentarzy i
pomników nic do tego nie mają, gdyby był u nas cmentarz muzułmański, to zapewne
wyglądałby podobnie jak żydowski, taka już nasza narodowa tradycja.

~aaa13
RE: Wstyd mamy zakryty......
2006-08-07 19:42:12

jeszcze wyżej
internetowe Forum Gazety Olkuskiej
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Utrwalić historię
Potrzebne dalsze wsparcie
Jest już gotowy projekt symbolicznego pomnika upamiętniającego
pomordowanych mieszkańców ziemi olkuskiej. Aby jednak pomnik powstał w terminie,
potrzebna jest dalsza pomoc. Inicjatywę budowy pomnika – symbolu powziął Polski
Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów
Koncentracyjnych Koło Nr 2 w Olkuszu wraz z Powiatową Radą Kombatantów i Osób
Represjonowanych. Uchwałę o budowie obelisku podjęto 14 marca 2002 r. Pod
patronatem ówczesnego starosty Marka Trzcionkowskiego powołano Komitet
Organizacyjny, na czele którego stanął pomysłodawca budowy pomnika Kazimierz
Czarnecki.
Obecnie jest już gotowy projekt pomnika na starym cmentarzu w Olkuszu. Będzie
on składał się z pamiątkowego obelisku oraz szeregu tablic, na których zostaną
umieszczone nazwiska olkuszan i mieszkańców Ziemi Olkuskiej, którzy ponieśli śmierć
w obozach i więzieniach śledczych. Na tablicach zostaną umieszczone nazwiska Polaków
i Żydów, które udało się ustalić na podstawie archiwalnych dokumentów z Państwowego
Muzeum w Oświęcimiu.
Twórcy pomnika liczą na wsparcie ze strony Olkuszan. W liście do redakcji
Gabriela Zubowa – Sekretarz Budowy Pomnika pisała: „Mamy nadzieję trafić do rodzin,
które posiadają dokumenty poświadczające śmierć członków ich rodzin w
poszczególnych obozach. Dokumenty prosimy przekazywać do Komitetu Budowy
Pomnika, który ma siedzibę w Starostwie Powiatowym, w wydziale spraw
obywatelskich, którym kieruje kapitan Marian Buczek. Zwracamy się z prośbą do całego
społeczeństwa Ziemi Olkuskiej o ofiarność i wsparcie finansowe naszej akcji.”
Wszyscy, którzy chcą wesprzeć budowę pomnika, mogą dokonywać wpłat na
konto: PKO BP o/Olkusz 16102024301104809041 z dopiskiem „wpłata na budowę
pomnika”.
(Mj)
„Przegląd Olkuski”, 4.04.2003 r.
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Wspomnienie oświęcimskie
W szkołach na ich temat milczano. Więcej wiedzieliśmy o obyczajach Tatarów,
najeżdżających Polskę w średniowieczu. Coś tam wspominano, że żyli tu przez tysiąc lat
i że wymordowali ich podczas II wojny Niemcy, ale nikt nam nie powiedział, kim byli,
dlaczego zostali skazani na śmierć i co po nich zostało. Dopiero w latach 80., czyli za
moich licealnych czasów zapanowała spontaniczna „moda na Żydów” i kilku kolegów, że
wspomnę Krzyśka Kocjana i Marcina Kalecińskiego, zainteresowało się ich kulturą.
Mnie wtedy to zainteresowanie raczej ominęło. A potem, w 1989 r., niejako „zostałem”
Żydem i trafiłem do Oświęcimia. Wszystko przez przypadek. Zachciało mi się aktorstwa.
Amerykanie kręcili akurat w Oświęcimiu film o greckim bokserze żydowskiego
pochodzenia (grał go Willem Dafoe), który wraz z całą rodziną wywieziony został ze
słonecznego Peloponezu do Auschwitz. W obsadzie byli Amerykanie i Polacy, ekipa
techniczna była międzynarodowa, a wśród statystów dominowali lubiący wypić dziwacy
z całego kraju. Ku mojemu zdziwieniu, choć reprezentuję typ „urody” aryjski, załapałem
się do roli greckiego Żyda. Umieszczono mnie wśród najważniejszych statystów, czyli w
tym samym baraku, co główny bohater. Nie wierzcie gwiazdom filmowym, gdy mówią,
że ich praca jest ekscytująca. Ich romanse i rozwody być może mają dla kogoś jakiś urok,
ale film to mordęga. Naprawdę, aktorstwo to straszne nudziarstwo, całymi dniami
powtarza się te same ujęcia, te same kwestie, aż w którymś momencie zaczyna do nas
docierać, że bierzemy udział w czymś chaotycznym i bezsensownym. Ja po kilku dniach
chciałem uciekać z planu! Na szczęście to, co działo się poza nim było dużo ciekawsze.
Długo wydawało mi się, że ten film to niezła zabawa. Jedyną niedogodnością był fakt, że
musiałem wstawać o 3.30 i dojeżdżać pociągiem do Katowic, ale czego się nie robi dla
kariery. Z Katowic dowozili nas do Oświęcimia, tam była przymiarka stroju, i dawaj
praca, bywało trwająca nawet 12 godzin. Mało kto się przejmował, że wpakowano nas do
baraków, w których przed kilkudziesięciu laty wegetowali i umierali prawdziwi
więźniowie. Nikogo to nie ruszało, nas też. Dla nas liczyły się zarobki. A płacili za
wszystko, za obcięcie włosów, rozebranie do naga itd. Co znamienne, za wynajęcie do
zdjęć psa – oczywiście owczarka niemieckiego – dostawało się więcej niż za własną
pracę. Sporo wśród nas było skinów, którym było obojętne, że ich obetną na łyso, bo
przecież normalnie też się tak strzygą; nie przeszkadzało im nawet, że grali
znienawidzonych przez siebie Żydów. Problem był z kobietami. Mało która zgadzała się
obcinać na zapałkę. Na plan dowożono więc dziewczyny z poprawczaka w Zawierciu.
Dziewczyny zachowywały się wyzywająco, miały kieszenie powypychane kondomami i
składały facetom niedwuznaczne propozycje. Chętnych nie brakowało i kilkakrotnie
byłem mimowolnym świadkiem pokątnie odbywanego spółkowania. Widziałem
żłopiących jabcoki statystów w mundurach niemieckich strażników, którzy bratali się z
tymi, którzy byli w pasiakach. Ech, gdybym miał wtedy aparat fotograficzny,
uwieczniłbym bardzo ciekawe scenki! Zmęczeni i zziębnięci (zdjęcia zaczęto wczesną
wiosną) mało zwracaliśmy uwagę na obozowy entourage. Otaczały nas jakieś baraki,
pozostałości kominów, zarastające trawą szyny, budki strażnicze, które wyglądały, jakby
miały się zaraz przewrócić – trudno było uwierzyć, że zamordowano tu miliony ludzi.
Pakowano nas do wagonów, kazano stać przy zadrutowanych okienkach i udawać, że w
środku panuje niemiłosierny tłok, a my marudziliśmy, że zimno. Ale wiedzieliśmy, że
zaraz pójdziemy do ciepłego namiotu, zjemy gorące płucka, przebierzemy się i wrócimy
do rzeczywistości. Na planie bywało wesoło, choćby wtedy, gdy „bito” nas miękkimi
pałkami, albo gdy ktoś zrobił głupią minę do kamery i trzeba było powtarzać ujęcie. Albo
wtedy, gdy któregoś z nas złapano z zegarkiem na ręce lub krzyżykiem na szyi.
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Tłumaczono nam wówczas, że więźniowie nie mieli zegarków i nie było im do śmiechu.
Powiedziano nam też, że nie nosili na szyi krucyfiksów, bo to byli Żydzi. Z czasem
nastroje nam się pogorszyły, bo zaczęliśmy dostrzegać pewne niepokojące aspekty tego
miejsca. Choćby fakt, że rozkwitała wiosna, a nad ładnym zielonymi trawnikiem, który
porastał obóz, nie śpiewał żaden ptak. Dowiedzieliśmy się wtedy, że w czasach kiedy
funkcjonował KL Auschwitz nie było tu trawy, bo wyjadali ją więźniowie. Najgorsze
były jednak wycieczki. Niemcy się uśmiechali, z rzadka, ale jednak. My, Polacy,
zachowywaliśmy się niewiele lepiej. Dominowała obojętność. Gdy do obozu wchodziła
grupa z Izraela były łzy i płacz. Gdy Żydzi na nas patrzyli czułem się źle, jakby
przyłapano mnie na czymś wstydliwym. Jakbym był w cyrku... I to był cyrk ...na
grobach. Bałem się patrzeć im w oczy, bo przecież wiedziałem, że prawdopodobnie
każdy z nich stracił tu kogoś bliskiego. Moja rola nie była wielka, byłem więźniem nr
829 i najważniejszym zadaniem aktorskim, jakie przede mną postawiono, było
maszerowanie w grupie sonderkomando. Więźniowie wchodzący do prawdziwego
sonderkomando obsługiwali piece krematoryjne. Szedłem więc za bratem głównego
bohatera, w którymś momencie kazano nam się zatrzymać i udawać przerażenie, bo jak
wyraził się operator: „widzicie palenie trupów”. Kazano nam to sobie wyobrazić. Czy są
Państwo sobie w stanie wyobrazić palenie trupów? Wtedy, tam podczas kręcenia filmu
„Triumf woli”, po raz pierwszy zacząłem pojmować, że wielu rzeczy nigdy w życiu nie
będę sobie w stanie wyobrazić. Jeden z aktorów napisał mi w pamiętniku: „remember
fucking hell”. Film nie podobał mi się. Przypomniałem sobie o nim i o „moim”
Oświęcimiu, gdy w marcu przyjechał do Olkusza ambasador Izraela Szewach Weiss.
Profesor Weiss opowiadał jak skończyło się jego dzieciństwo. Opowiadał o latach
ukrywania się w piwnicy. Mówił jak groził ojcu, że jeśli nie dostanie czegoś słodkiego, to
zacznie krzyczeć. Ojciec powiedział mu, że jeśli krzyknie, to go zadusi: „Wtedy
przestałem być dzieckiem” – wyznał. Nie wiem kiedy ja przestałem być dzieckiem. Czy
to było wtedy, gdy pierwszy raz pocałowałem dziewczynę? Albo gdy zdałem maturę? A
może tam, w Oświęcimiu, gdy w końcu przestałem się głupkowato uśmiechać?
Olgerd Dziechciarz
„Gazeta Krakowska”, 10.04.2003 r.
(przedruk w: Olgerd Dziechciarz, „Partykularne interesy”, Olkusz 2005, s. 73-74)
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Lata milczenia i chwila wstydu
Przed wojną obywatele Polski narodowości żydowskiej stanowili niemal połowę
mieszkańców Olkusza, miasta na pograniczu Śląska i Małopolski. Dziś nie ma po nich
śladu. Odwiedzający miasto w ostatnim tygodniu marca ambasador Izraela Szewach
Weiss nie miał gdzie złożyć kwiatów, by uczcić 3000 Żydów, zamordowanych przez
Niemców. Niepamięć próbuje przełamać grupka młodych zapaleńców ze stowarzyszenia
kulturalnego „Brama” i – od niedawna – nowe władze lokalne.
Olkuski rynek to ulubione miejsce młodzieży. Także dziś, w wiosennym słońcu, na
rynku rozsiadło się wielu uczniów. Nie wiedzą, dlaczego przed urzędem miasta wisi flaga
Izraela; może jakieś dni żydowskie – zastanawiają się. Tak, widzieli limuzynę z
warszawskimi numerami; tak, przyznają, że o historii olkuskich Żydów nie wiedzą nic.
Tematu nie było w szkole (tylko „pan od polskiego mówił, że tamta kamienica należała
do Żyda”). A że 60 lat temu znikła połowa miasta? „No, o tym już nie”. O tym
fragmencie historii nic nie wie nawet dwójka ubranych na galowo uczniów, która
przyszła witać Weissa w imieniu Kręgu Miłośników Starego Olkusza (zrzeszającego
tutejsze licea). „Ale wyszło!” – czerwieni się dziewczyna.
Jednak trudno robić zarzut nastolatkom, skoro także większość dorosłych niewiele
wie o tym, co stało się między 9 a 11 czerwca 1942 r., gdy Niemcy zlikwidowali olkuskie
getto. Żydowski świadek relacjonował: „Gdy całe społeczeństwo jeszcze spało, getto
zostaje oblężone przez kilkaset gestapowców i SS-owców i przy nieustającej strzelaninie
wypędza się całą ludność żydowską do budynku byłego gimnazjum i do 11 czerwca
odbywają się tam straszne sceny. Starcy, chorzy, kobiety i dzieci po prostu duszą się z
ścisku i gorąca. Upał jest straszny. Nie można otrzymać ani kropli wody, strzelanie nie
ustaje, ludzie padają jak muchy. Gdy zostają podstawione wagony, wpędza się do nich
ludność żydowską w liczbie około 2000 osób, po największej części starcy i dzieci.
Również trupy wrzuca się razem z żyjącymi do wagonów, które się zamyka, pieczętuje i
wysyła do Oświęcimia, prosto do krematorium”.
W powojennej pamięci zbiorowej miasta los Żydów nie zachował się. Jako
największą tragedię uznano mord na 20 Polakach i „Krwawą Środę”, gdy 31 lipca 1940 r.
Niemcy – w odwecie za zabicie policjanta przez ruch oporu – zemścili się na
mieszkańcach narodowości polskiej i żydowskiej: bili, znęcali się; zabili jedną osobę.
Świadek Henryk Osuch: „Dwóm młodym Żydom kazali rzucać do siebie olbrzymim
kamieniem, ważącym ze 30 kg. Jeden z trudem udźwignął kamień, drugi chwytając go
przewrócił się. Wtedy Niemiec kazał położyć mu się na ziemi. Żyd to wykonał, a szwab
stanął mu okutym butem na głowie i przez dłuższą chwile utrzymywał równowagę,
miażdżąc twarz”.
O tragedii Żydów zapominano stopniowo. W 1950 r. rozebrano synagogę, spaloną
przez Niemców. Dwa żydowskie cmentarze powoli niszczały: starszy obudowano
naokoło domami (dziś wygląda jak zwykła łąka,), nowszy służy pijaczkom. Część macew
wywieźli Niemcy (jako materiał budowlany), reszta niszczała. Także w wolnej Polsce
władze miasta nie robiły nic. Jedynie działacze Olkuskiego Stowarzyszenia Kulturalnego
„Brama”, zajmującego się dokumentowaniem historii miasta, posprzątali cmentarz i
wycięli drzewa rozsadzające groby.
Burmistrz Andrzej Kallista (urzędujący od jesieni 2002 r.) przyznaje, że wiedza
olkuszan o przeszłości jest niewielka. Ale ma nadzieję, że wizyta ambasadora stworzyła
okazję, aby to zmienić. – Może nie od razu, ale mam nadzieję, że nasza praca z wolna
przyniesie skutki – mówi.
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Ostatnio jedno z gimnazjów realizowało program przybliżający uczniom kulturę
żydowską.
Wcześniej pamięć o historii kultywowali kombatanci, ale wspominano tylko
Polaków. Dwa lata temu pisał o tym – w liście do lokalnego „Przeglądu Olkuskiego” –
Ireneusz Cieślik, mieszkaniec Olkusza; redakcja odmówiła druku (list ukazał się w „TP”).
Cieślik pisał, że przywracanie pamięci o ofiarach wojny przez przypominanie tylko
stracenia 20 Polaków i „Krwawej Środy” jako „najtragiczniejszych dla olkuszan
epizodów czasu okupacji” – a nie pamiętanie o wymordowaniu prawie połowy
mieszkańców – „jest co najmniej zagubieniem proporcji, o ile nie nieprzyzwoitością”.
W kolejnym liście, którego „Przegląd” także nie opublikował (zrobiła to „Gazeta
Krakowska”) Cieślik zwracał uwagę, że przy uroczystościach rocznicowych pomija się
Żydów. Pisał: „Każda rocznica dobra, by zorganizować «uroczystość», byle nie była to
rocznica – choćby i «okrągła» – upamiętniająca tych olkuszan, których najwięcej zginęło
w czasie wojny”. Jako przykład podał brak jakiejkolwiek próby upamiętnienia 60.
rocznicy likwidacji olkuskiego getta w 2002 r.
Redaktor naczelny „Przeglądu” Dariusz Krawczyk tłumaczy, że listów nie
opublikowano ze względu na reklamowy charakter pisma: „Mamy ograniczoną objętość i
staramy się przedstawiać różne punkty widzenia. List Cieślika był jednostronny i
emocjonalny. Wywołałby polemiki i pismo przerodziłoby się w miejsce sporów, a nie to
jest naszym celem. Natomiast sam problem rzetelnie omówiliśmy na łamach”.
– O olkuskich Żydach gazety pisały już nie raz – mówi Olgierd Dziechciarz,
działacz „Bramy”. – Ale kończyło się na krótkotrwałym szumie. Wyrzucono z pamięci,
że połowa mieszkańców była Żydami.
W ostatnim numerze miesięcznika „Res Publica Nowa” Henryk Grynberg, pisząc o
problemie wyobcowania martyrologii żydowskiej w Polsce, posłużył się przykładem
właśnie Olkusza.
Dlaczego tak się stało? Dziechciarz uważa, że nie jest to kwestia niepamięci tylko o
Żydach, ale w ogóle o przeszłości, bo zaniedbany jest także stary cmentarz katolicki. Ale
zgadza się, że w PRL nie było „zapotrzebowania politycznego” na pamięć o Żydach i to
skutkuje do dziś. Krzysztof Kocjan, autor książki „Zagłada olkuskich Żydów” (wydanej
staraniem „Bramy”), jako główne powody tej niepamięci podaje: obcość, obojętność i
niewiedzę. Zaznacza, że zjawisko to dotyczy całego polskiego społeczeństwa.
A w przypadku Olkusza znaczenie ma też fakt, że 70 proc. mieszkańców to ludzie
przybyli do miasta po 1945 r. – i historia Olkusza nie jest ich historią. Poza tym ludzie są
biedni, mają inne problemy... Dziechciarz: „Może są i inne powody. Mieszkańcy
pożydowskich kamieniczek mogą się obawiać, że ktoś przyjdzie i zabierze im
mieszkanie. Ludzie słyszą, co dzieje się w Krakowie. Ale wrogości do Żydów nie ma.
Nie ma na murach napisów antysemickich”.
W styczniu „Przegląd Olkuski” informował, że staraniem Polskiego Związku
Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
Koło nr 2 w Olkuszu powstanie pomnik, upamiętniający „180 nazwisk Polaków i Żydów,
mieszkańców Olkusza i ziemi olkuskiej, zmarłych, zabitych i rozstrzelanych w
Auschwitz”. Później odnotowano, że liczba ustalonych nazwisk wzrosła do 233. To
wciąż niewiele, z porównaniu z faktem, że z Olkusza na śmierć wywieziono 3 tys. osób.
Dlaczego tylko tyle nazwisk ma znaleźć się na pomniku? Kazimierz Czarnecki,
przewodniczący Koła ZBWPHWiOK, wyjaśniał w „Przeglądzie”, że kryterium podczas
gromadzenia nazwisk ofiar były akty zgonu. – Ważne, by mieć pewność, że dana osoba
nie żyje – wyjaśniał Czarnecki.
Czyli: sprawcą nieporozumienia ma być nieprecyzyjność hitlerowskiej biurokracji?
Nie, ironia byłaby nie na miejscu: nie chodzi o to, by twórców pomnika oskarżać o złą
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wolę. Ale trudno nie zauważyć, że w książce Kocjana, która ukazała się w 2002 r., prócz
relacji świadków i dokumentacji fotograficznej wymieniono znane nazwiska 735 Żydów,
wywiezionych stąd do Auschwitz.
Adam Cyra, pracownik muzeum w Oświęcimiu (współpracujący z olkuskim
ZBWPHWiOK) jest sceptyczny odnośnie do listy. – Nie ma pewności, czy jest
wiarygodna – mówi „Tygodnikowi”. Kocjan ripostuje: – Jej wiarygodność potwierdziłem
w trakcie moich spotkań lub korespondencji z olkuskimi Żydami, którzy przeżyli
Holokaust i odnaleźli na niej najbliższych i znajomych – mówi.
Kocjan mówi, że próbował skontaktować się z Kazimierzem Czarneckim w
sprawie weryfikacji listy nazwisk na pomniku. Bezskutecznie.
W ostatnią środę marca do Olkusza przyjechał ambasador Weiss – z inicjatywy
„Bramy” i na zaproszenie władz miasta. Okazją do wizyty była promocja książek,
wydanych dzięki staraniom „Bramy”: „Zagłada olkuskich Żydów” i „Cmentarz żydowski
w Olkuszu”.
Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, wizyta Weissa wprawiła władze miasta w
zakłopotanie: nie było wiadomo, gdzie ambasador mógłby złożyć kwiaty.
Odwiedzin na cmentarzu program wizyty nie przewidywał. Ambasador pojechał
tam jednak, sam. Powiedział potem, że było to dla niego doświadczenie wstrząsające:
stan cmentarza nazwał „otwartą raną”, prosił władze o opiekę nad nekropolią.
O słowach ambasadora Olgierd Dziechciarz mówi, że dla Olkusza to „chwila
wstydu”.
Andrzej Brzeziecki
„Tygodnik Powszechny”, 15.04.2003 r.
(przedruk w książce Szewacha Weissa, „Czas ambasadora”, Księgarnia Akademicka, s.
197-201)
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Wydobądźmy je z zapomnienia
Zabytkowe nagrobki służą jako obudowa starego stawu
Wreszcie nadeszła wytęskniona wiosna i jest ciepło. Idealna pogoda na krótki
rekonesans w teren. Dariusz Rozmus namówił mnie, żebyśmy zajrzeli w miejsce, które
od dawna chciałem obejrzeć. Jedziemy jego wysłużonym oplem asconą do olkuskiej
dzielnicy Pomorzany, zatrzymujemy się mniej więcej w połowie ulicy Pomorskiej – to
już właściwie Stary Olkusz. Doktor Dariusz Rozmus, archeolog, autor trzech książek
dotyczących dziejów Żydów na ziemi olkuskiej, prowadzi mnie w jakieś chaszcze.
Miejsce nie wygląda zbyt zachęcająco, gdzieniegdzie leży gruz, walają się zardzewiałe
puszki. Teraz, wczesną wiosną jeszcze można tu wleźć, ale po suchych badylach można
wywnioskować, iż latem krzaki i pokrzywy zapewne uniemożliwiają wstęp, chyba, że
ktoś jest uzbrojony w maczetę. Środkiem obniżenia terenu wije się strumyczek.
– To tu? – upewniam się, bo coś mi tu nie pasuje.
– Tak, tutaj. Chodź, zobacz obudowę źródełka.
Faktycznie, ponad wychodzącą ze skarpy rurą, z której płynie woda, między
korzeniami drzew widzę jakieś kamienne płyty leżące jedna na drugiej, a z wierzchu
przysypane ziemią.
– Włóż tu rękę i dotknij płytę od spodu – słyszę polecenie.
Robię jak mi karze. Czuję opuszkami jakieś wyżłobienia.
– To jakiś napis... – zgaduję.
– Tak. To są nagrobki ze starego cmentarza. Niemcy je tu zwieźli i obudowali nimi
ten teren. Całkiem możliwe, że wyłożyli nimi także dno zbiornika...
– Ile ich tu może być? – dociekam.
Dariusz Rozmus rozgląda się po terenie. Zbiornik od zachodu ograniczony jest
betonowym parkanem, od północy i wschodu niewielką skarpą – może mieć sto metrów
kwadratowych.
– Bądź ile! – rzuca. – Sto, dwieście, trudno powiedzieć...
Stary olkuski cmentarz żydowski powstał pod koniec XVI wieku, ale najstarsze
zachowane na nim nagrobki pochodzą z pocz. XVII wieku. To i tak jedne z najstarszych
nagrobków wolnostojących w Polsce. Trzeba bowiem pamiętać, że katolicy, ci bogatsi
chowani byli po kościołach, więc zachowały się po nich jedynie epitafia. Sprzed trzystu
lat z wolnostojących nagrobków mamy jedynie macewy, czyli nagrobki żydowskie. Już
w pocz. XX w. stary olkuski kirkut przy ul. Kolorowej nie był użytkowany, bo powstał
nowy – za osiedlem Piaski. Podczas wojny Niemcy przekopali przez środek starego
cmentarza rów przeciwczołgowy. Większość macew wywieźli. Tak jak w wielu innych
miejscach w Polsce użyli ich m.in. do wyłożenia placów (za dawnym budynkiem
gimnazjum przy ul. Piłsudskiego), murowanych parkanów (przed tym samym
gimnazjum) oraz zbiornika wodnego na Pomorzanach. Po wojnie nikt nie pomyślał, że
tak zbezczeszczone nagrobki należałoby zwrócić miejscu, skąd zostały zabrane. Do tego
jeszcze przed dziesięcioma laty wywieziono z Olkusza do naprawy najstarsze i
najcenniejsze macewy ze starego kirkutu. Obecne władze miejskie czynią starania, by
wróciły do miasta. Miejski konserwator zabytków Jacek Wilk zapewnia, że stanie się to
jeszcze w kwietniu, konsultował się w tej sprawie z Janem Jagielskim z Żydowskiego
Instytutu Historycznego w Warszawie, który sfinansował remont nagrobków w jednym z
kieleckich zakładów kamieniarskich. Pozostaje więc sprawa macew z Pomorzan i spod
placu dawnego gimnazjum.
– To nie byłoby kosztowne – zauważa dr Rozmus. Dodaje przy tym, że chciałby je
opisać, tak jak to uczynił z macewami z nowego cmentarza żydowskiego. Dzięki temu
poznamy część dawnych dziejów Olkusza.
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Podczas niedawnej wizyty w Olkuszu ambasadora Szewacha Weissa burmistrz
Andrzej Kallista zapewniał, że zadba o pamięć o dawnych, wymordowanych przez
Niemców mieszkańcach naszego miasta. Mowa była głównie o nowym kirkucie, który
jest od wielu lat dewastowany. Zagospodarowania wymaga też stary kirkut. Zarówno
będący z zawodu lekarzem burmistrz, jak i inni olkuszanie, pamiętają wielu wybitnych
tutejszych Żydów, by wspomnieć doktorów Kiciarskiego i Głuszeckiego. Pamiętajmy też
o godnym traktowaniu miejsc pochówku ich współbraci, a naszych sąsiadów.
Olgerd Dziechciarz
„Gazeta Krakowska”, 17.04.2003 r.
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Sprawdzian tolerancji
Nie tylko pieniądze są przeszkodą
Trwają przygotowania do budowy pomnika – symbolu upamiętniającego
mieszkańców Olkusza pomordowanych w Obozie w Auschwitz. Znamy już projekt
pomnika, nieustannie zbierane są pieniądze. Jednak okazuje się, że nie tylko brak
pieniędzy jest przeszkodą w tworzeniu obelisku. W części olkuskiego społeczeństwa
wciąż drzemie głęboko zakorzeniona niechęć do Żydów. W obecnej chwili znamy już
projekt pomnika. Wykonała go Katarzyna Krzykawska – artysta rzeźbiarz. Projekt został
zaakceptowany przez konserwatora zabytków – J. Wilka. Na płycie obelisku
przeczytamy: „Mieszkańcom Ziemi Olkuskiej zgładzonym w hitlerowskich obozach
koncentracyjnych i więzieniach śledczych w czasie II wojny światowej – w hołdzie –
społeczeństwo tej ziemi”. Pomnik zostanie wykonany z piaskowca, jego głównym
motywem będzie Krzyż Oświęcimski. Obok zostanie umieszczonych sześć tablic z
nazwiskami osób pomordowanych, pochodzących z Olkusza i okolic. Na jednej z tablic
prawdopodobnie znajdą się nazwiska olkuskich Żydów. Pomysł ten nie wszystkim się
jednak spodobał. W rozmowie Kazimierz Czarnecki przyznał, że spotkał się z oznakami
dezaprobaty dla upamiętniania Żydów. W tej sytuacji decyzję o powstaniu tablicy z
nazwiskami pomordowanych Żydów podejmie przedstawiciel Gminy Żydowskiej,
Komitet Organizacyjny Budowy Pomnika oraz konserwator. – W razie ewentualnych
sporów tablica taka zostanie umieszczona przy Cmentarzu Żydowskim lub przy Muzeum
OSP – poinformował nas Kazimiez Czarnecki.
Dotąd udało się ustalić nazwiska 233 mieszkańców Olkusza, którzy zginęli w
Auschwitz. Udało się także zebrać 60 nazwisk Żydów (z potwierdzeniem ich śmierci).
Poszukiwania nadal trwają. W tej sprawie K. Czarnecki zwrócił się do Państwowego
Muzeum w Oświęcimiu, z prośbą o znalezienie jakichkolwiek śladów losów osób z
terenu Olkusza. Poszukiwania opierają się m.in. na liście stworzonej przez Krzysztofa
Kocjana (autora książki „Zagłada olkuskich Żydów”, który zgromadził 735 nazwisk
pomordowanych miejscowych Żydów). Ze strony Muzem w Oświęcimiu sprawą zajmuje
się Piotr Setkiewicz. Pomocny jest także Adam Cyra. Na razie nie znamy jeszcze efektów
poszukiwań. Aby udało się zrealizować przedsięwzięcie w całości potrzebne są nie tylko
dane osobowe pomordowanych. Ważne jest także zmienienie sposobu myślenia o
żydowskich ofiarach II wojny światowej.
Dużym utrudnieniem są koszty budowy pomnika. Wszyscy, którzy chcą pomóc
mogą wpłacać pieniądze na konto Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych
Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Koło nr 2 w Olkuszu, ul. Szpitalna
9, Olkusz; numer konta: PKO BP o/Olkusz 16102024301104809041 z dopiskiem:
„Wpłata na budowę pomnika”.
(Mj)
„Przegląd Olkuski”, 27.06.2003 r.
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Pamięci ofiar wojny
W czerwcu przyszłego roku odsłonięcie pomnika
Mimo, iż od zakończenia II wojny światowej upłynęło 58 lat, nadal istnieje pamięć
o krzywdach i cierpieniach, jakie spadły na polski naród z rąk hitlerowskich oprawców.
Żyje jeszcze w naszym kraju spora grupa ludzi, którzy byli ofiarami wojny i
ludobójczych eksperymentów. Od rodzin, którym dane było przeżyć cierpienie po stracie
bliskich, w gronie kombatantów, wśród członków organizacji więźniów daje się słyszeć
głos coraz bardziej dobitny, że proces pojednania nie może być pełny bez należytego
upamiętnienia ofiar przeszłości.
Olkuskie środowiska kombatanckie a szczególnie koło nr 2 Polskiego Związku
Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
jeszcze we wrześniu 2001 roku podjęło uchwałę o zbudowaniu symbolicznego grobu
upamiętniającego Olkuszan pomordowanych w obozach koncentracyjnych i więzieniach
śledczych w czasie II wojny światowej. Na płycie pomnika zostaną wyryte nazwiska
wszystkich tych mieszkańców powiatu olkuskiego (w jego przedwojennych granicach),
które z mozolnym trudem zbierają członkowie komitetu pod przewodnictwem
Kazimierza Czarneckiego. Do dziś dysponują listą 233 potwierdzonych nazwisk ludzi,
którzy zginęli w obozach i więzieniach.
Aby duży, monumentalny i symboliczny pomnik-grobowiec, zaprojektowany przez
Katarzynę Krzykawską, stanął na cmentarzu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego w
Olkuszu trzeba, oprócz woli i determinacji sojuszników trafnej inicjatywy, 40 tysięcy
złotych. Do dnia dzisiejszego zgromadzono 7 tys. Gdzie szukać dalszych pieniędzy? –
oto dylemat członków społecznego komitetu, w spotkaniach którego regularnie
uczestniczą Kazimierz Czarnecki, Tadeusz Taborek, Mieczysław Karwiński, Gabriela
Zub, Maria Jałowiec, Adam Cyra, Jacek Wilk, Jan Kucharzyk, Jacek Imielski, Witold
Bonecki, Józef Liszka, Czesław Żak, Stefania Wernik i Katarzyna Krzykawska.
Kombatanci, byli więźniowie hitlerowskich kaźni, liczą na przychylność
mieszkańców, samorządów i przedsiębiorców... Marzy im się, aby w czerwcu przyszłego
roku stanął pomnik oddający hołd ofiarom, uzmysławiający współczesnym skalę zbrodni
oraz utrwalający w zbiorowej pamięci przyszłych pokoleń, czym było ludobójstwo.
Olkusz nadaje się na miejsce pomnika ofiar szczególnie. Ziemie powiatu zostały w
czasie wojny podzielone między dwa organizmy administracji państwowej: Rzeszę
Niemiecką i Generalne Gubernatorstwo. Położenie nadgraniczne, intensywność zdarzeń
wojennych, skala partyzanckiego oporu, wszystko to sprawiło, że mieszkańcy olkuskiego
ucierpieli wielce w czasie hitlerowskiej okupacji. Szczególny tytuł do ustawienia
pomnika posiada także Stary Cmentarz, uświęcone długoletnią tradycją sanktuarium
pamięci narodowej Ziemi Olkuskiej. Warto pamiętać ponadto, że na tutejszych
terytoriach Niemcy dokonali masowych mordów na żydowskiej części obywateli
polskich w Olkuszu, Wolbromiu, Sławkowie, Pilicy…
Czerwcowa data otwarcia – tak twierdzą członkowie społecznego komitetu –
miałaby swoje symboliczne znaczenie. Z jednej strony na przełomie wiosny i lata
Olkuszanie ucierpieli najwięcej w czasie wojennych i okupacyjnych zmagań, z drugiej
zaś – to czas przedwakacyjny i w uroczystościach mogłaby licznie uczestniczyć młodzież
szkolna, która sama jest ich adresatem. Mamy więc nadzieję, że za niespełna rok piękny
pomnik ozdobi Stary Cmentarz. Wszystkim, którym idea ta jest bliska i pragną
przyczynić się do jej ziszczenia podajemy konto Społecznego Komitetu Budowy
Pomnika, na które można wpłacać pieniądze. Z góry dziękujemy za hojność.
„Ziemia Olkuska”, lipiec 2003 r.
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Obrazy okupacji
Z obchodami 63 rocznicy „Krwawej Środy” zbiegło się wydanie przez Olkuskie
Stowarzyszenie Kulturalne „Brama” pracy zbiorowej pt. „Polacy, Żydzi, Niemcy na
ziemi olkuskiej w czasie II wojny światowej”.
Książka jest pracą zbiorową, składającą się z kilku artykułów, przygotowanych
przez znanych olkuskich historyków i archeologów. Jest to pierwsza pozycja, która
pokazuje życie podczas okupacji różnych narodowości, mieszkających w Olkuszu.
Otwiera ją tekst Jerzego Rosia „Co zostało z Ilkenau?”. Następnie Olgerd Dziechciarz
napisał kilka słów o olkuskiej krwawej środzie. W tej pozycji wiele miejsca poświęcono
mieszkańcom Olkusza narodowości Żydowskiej, którzy dotychczas podczas omówień
okresu okupacji byli zapomniani przez historyków. Tych spraw dotyczą teksty: Dariusza
Rozmusa „Żydowskie cmentarze w Olkuszu”, Ireneusza Cieślika „Wywabianie białych
plam” oraz w trochę mniejszym stopniu rozdział napisany przez Annę Michałowską
„XVIII-wieczna macewa ze starego cmentarza, odkryta w piwnicy przy Rynku”.
Niewątpliwym atutem tej pozycji jest bogata ikonografia. Składają się na nią
dotychczas niepublikowane i mało znane zdjęcia z uroczystości hitlerowskich w
okupowanym Olkuszu, znajdujące się w zbiorach miejscowego oddziału PTTK. Możemy
na nich zobaczyć defilady wojsk, oddziałów Hitlerjugend, otwarcie i główną salę w
Deutsches Haus, w budynku gdzie obecnie mieści się urząd miejski. Jest też wiele
fotografii obecnie oddanych do konserwacji macew z starego cmentarza żydowskiego w
Olkuszu.
Książka została wydana dzięki funduszom zaoszczędzonym z dotacji na sprzątanie
cmentarza żydowskiego, jakie stowarzyszeniu „Brama”, przekazał olkuski urząd miejski.
(…)
(PAZ)
„Dziennik Polski”, 31.07.2003 r.
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Uroczystości na olkuskim rynku
63. rocznica Krwawej Środy
Lipiec jest miesiącem przypominającym szczególnie ważne wydarzenia
historyczne. W tym czasie obchodzimy rocznicę śmierci 20. straconych oraz wydarzeń
Krwawej Środy. Z tego powodu Urząd Miasta i Gminy zorganizował na olkuskim rynku
spotkanie poświęcone pamięci ofiar hitlerowskiego terroru. Dzień 31 lipca co roku
poświęcony jest wspomnieniom Krwawej Środy. 63 lata temu na olkuskim rynku Niemcy
zgromadzili Żydów i mieszkańców naszego miasta4, tu bito ich i bestialsko znęcano się
nad nimi przez wiele godzin.
Represje wobec mieszkańców zaczęły się dwa tygodnie wcześniej. Ich powodem
było zabójstwo niemieckiego policjanta – 15 lipca 1940 r. Dzień później Niemcy
rozstrzelali grupę Polaków i Żydów5. Niestety tamte wydarzenia nie były końcem
represji. Po Krwawej Środzie mieszkańcy Olkusza i okolic doświadczali kolejnych
aresztowań i egzekucji.
Do wydarzeń tamtych czasów nawiązali w swoich przemówieniach Andrzej
Kallista, burmistrz miasta i Tadeusz Taborek. W uroczystościach na olkuskim rynku
wzięli udział kombatanci i przedstawiciele lokalnej władzy, którzy złożyli wieńce przy
pamiątkowej tablicy.
(Mj)
„Przegląd Olkuski”, 1.08.2003 r.

„Niemcy zgromadzili Żydów i mieszkańców naszego miasta” – oczywiście Żydzi także byli
mieszkańcami „naszego miasta” – przyp. red.
5
Wśród rozstrzelanych dwudziestu ofiar nie było Żydów, wszyscy byli Polakami – przyp. red.
4
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Zapiski historii
Wspomnienie lipca 1940 r.
W zeszłym tygodniu na olkuskim Rynku obchodziliśmy 63. rocznicę Krwawej
Środy. Na prośbę Czytelników przypominamy wydarzenia, które miały miejsce w lipcu
1940 r.
14 lipca 1940 r. do olkuskiej willi oddanej żandarmowi niemieckiemu zakradł się
złodziej. Sądził, że po wywiezieniu do obozu w Dachau dr Łapińskiego – dyrektora
olkuskiego szpitala – willa jest niezamieszkała. Złodziej zastrzelił żandarma z jego
własnej broni. Jednak tego faktu nie uznało SS i Gestapo. Zabójstwo to zostało
potraktowane jako mord polityczny. Nad Olkuszem zawisła groźba odwetu.
16 lipca od godziny 13.30 policjant niemiecki chodził po Sikorce i według listy
sporządzonej przez „volksdeutschów” zebrał z domów pięciu mieszkańców Olkusza.
Jednemu z nich, ostrzeżonmu przez sąsiadów udało się wyskoczyć oknem i ukryć w polu
w bruzdach kartofli. Następnie do ciężarowki, którą z Sosnowca przywieziono jeszcze
piętnastu Polaków załadowano zaaresztowananych pięciu olkuszan. Wyładowano ich z
ciężarówki po obu stronach ul. Ogrodzienieckiej. Pierwsza salwa padła do dziesięciu
Polaków ustawionych przy ścianie domu p. M. Januszek, druga do ustawionych przed
domem dr Łapińskiego. Jeden z mężczyzn przed oddaniem salwy krzyknął: „Ginę
niewinnie”, inny: „Niech żyje Polska”.
Po egzekucji kilkunastu Żydów załadowało 20 zamordowanych Polaków na
ciężarówkę, po czym wsiedli do niej i odjechali w kierunku Żurady. Po wyzwoleniu na
pamiątkę tamtych wydarzeń zmieniono nazwę ulicy Ogrodzienieckiej na ul. 20straconych.
Po 16 lipca 1940 r. represje ze strony Niemców trwały nadal. Szczególnie pamiętny
okazał się dzień 31 lipca 1940 r. – tzw. „Krwawa Środa”. Wtedy to na rynku
czarnogórskim i olkuskim okupanci bestialsko gnębili zrówno Polaków jak i Żydów.
(Mj)
(Informacje na podstawie materiałów H. Osucha)
„Przegląd Olkuski”, 08.08.2003 r.
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Chcą uzupełnić listę ofiar
Komitet nadal pracuje
Komitet Organizacyjny Budowy Pomnika – Grobu, dla upamiętnienia męczeństwa
i śmierci w więzieniach śledczych i obozach koncentracyjnych mieszkańców tej ziemi
zaapelował ostatnio do mieszkańców Skały. Chce by tworzona lista nazwisk ludzi, którzy
zginęli w tych okrutnych czasach, była jak najszersza. O inicjatywie budowy pomnika
chce przypomnieć również olkuszanom. Komitet, z przewodniczącym Kazimierzem
Czarneckim na czele, zaapelował o czynną współpracę. Chodzi o ustalenie nazwisk osób
pomordowanych, w celu uzupełnienia tworzonej listy. Jest to szansa na ocalenie od
zapomnienia nazwisk ofiar.
Kazimierz Czarnecki przypomina olkuszanom zainteresowanym sprawą budowy
pomnika, że chętnie udzieli wszelkich dodatkowych informacji (tel. 643 10 76). W tej
sprawie można się zwrócić także do Ewy Barzyckiej, dyrektor Wydziału polityki
społecznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu (tel. 643 04 65). Informujemy również, że
przedstawiciele Społecznego Komitetu Budowy Pomnika pełnią dyżury w każdą środę w
godz. 9-12 w siedzibie Komitetu przy ul. Szpitalnej 9 w Olkuszu.
(IKa)
„Przegląd Olkuski”, 22.08.2003 r.
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Pomnik kłamstwa6
Czy można dziś sobie wyobrazić, aby ktoś odmawiał uznania polskich oficerów za
zamordowanych w Katyniu tylko dlatego, że ich sowieccy oprawcy nie wystawili im
aktów zgonu? Albo żeby na pomnikach im poświęconych pojawiały się tylko niektóre z
nazwisk? Gdy śledzę to, co się dzieje wokół pomysłu wybudowania w Olkuszu pomnika
miejscowych ofiar hitlerowskich obozów koncentracyjnych i więzień śledczych w czasie
II wojny światowej – czego ostatnim echem jest zamieszczony w „PO” artykuł
„Sprawdzian tolerancji” – wcale nie jestem pewien, czy kiedyś ktoś taki się nie znajdzie.
Historii nie da się zmienić. To Żydzi a nie Polacy czy jakakolwiek inna grupa
etniczna lub wyznaniowa byli w okresie II wojny światowej głównymi ofiarami
hitlerowskiej okupacji ziemi olkuskiej. To Żydów zamknięto w getcie na Sikorce i to ich
właśnie – dzieci i starców, kobiety i mężczyzn – w bezprecedensowej w dziejach Olkusza
zbrodni ludobójstwa prawie dokładnie 61 lat temu załadowano na olkuskim dworcu do
wagonów i wywieziono do komór gazowych obozu Birkenau. Taka jest prawda o
ofiarach II wojny światowej na naszej ziemi. Prawda, której nie zmienią żadne
uprzedzenia, fobie czy tylko próby zniekształcania przeszłości. I w żadnej mierze nie
pomniejsza ona niewątpliwych cierpień innych grup narodowościowych czy
wyznaniowych – Cyganów skazanych na taką samą zagładę jak Żydzi (kto dziś pamięta o
wymordowaniu cygańskiego taboru w podolkuskich Imbramowicach?) czy Polaków
skazanych na strach, poniżenie, roboty przymusowe, a nierzadko i na śmierć. Tylko, że z
dawnego powiatu olkuskiego na 16 858 ofiar hitlerowskiej okupacji 15 067 było Żydami
– aż dziewięciu na dziesięciu zamordowali hitlerowscy dlatego tylko, że urodzili się
Żydami. I o tym nie wolno nam zapominać.
Pomniki – o wiele bardziej niż o tych, którym są poświęcone – świadczą o ich
autorach. Jeśli autorzy pomnika ofiar obozów hitlerowskich nie chcą pamiętać o
głównych, żydowskich ich ofiarach, to niech mają tyle odwagi, by zbudować pomnik
tylko polskich ofiar, wyraźnie pisząc to na pomniku. Niech nie szukają wybiegów, by
usprawiedliwić własne uprzedzenia rasowe i zakłamywanie historii. Niech nie tracą czasu
na szukanie nazwisk olkuskich Żydów zamordowanych w komorach gazowych Birkenau
w obozowej dokumentacji, bo przecież znakomicie wiedzą, że ich tam nie ma. Niech nie
szukają ich numerów obozowych, bo przecież znakomicie wiedzą, że nigdy ci, którzy
bezpośrednio z pociągu szli do komór gazowych, nie byli rejestrowani w ewidencji
obozowej. Żydzi skazani byli bowiem na zagładę, a nie na obóz, z którego można wyjść.
Tylko ci bardzo nieliczni, którzy trafiali po selekcji do obozu pracy uzyskali ten
przywilej, że wytatuowano im numer na ręce. Trzem tysiącom olkuskich Żydów nie było
to dane. Ale czy brak w ewidencji obozowej oznacza, że nie zginęli? Przecież to absurd.
Pewnie nigdy nie doczekalibyśmy się w Polsce jakiegokolwiek pomnika ofiar sowieckich
obozów, gdyby ich autorzy wymagali od nich aktu zgonu.
Szanowni autorzy pomnika: nie wpoicie młodemu pokoleniu szacunku dla historii
ich przodków, jeśli sami nie będziecie szanować rzeczy najważniejszej – prawdy. A dla
poznania prawdy o straszliwym czasie Waszej młodości – o II wojnie światowej i
niemieckiej okupacji na ziemi olkuskiej na pewno najmniej potrzebne im są pomniki
kłamstwa.
Krzysztof Kocjan
„Gazeta Krakowska”, 23.08.2003 r.
Tekst napisany pod koniec czerwca 2003 r., przekazany pierwotnie do „Przeglądu Olkuskiego”,
ale redakcja „PO” odmówiła jego druku – por. s. 79 niniejszej publikacji – przyp. red.
6
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O Polakach, Żydach i Niemcach
Już w olkuskich księgarniach
W księgarniach Olkusza można już nabyć broszurę „Polacy, Żydzi i Niemcy na
ziemi olkuskiej w czasie II wojny światowej”. W książce, będącej pracą zbiorową
członków Olkuskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Brama”, znaleźć można szereg
informacji o losach mieszkańców Srebrnego Grodu podczas okupacji hitlerowskiej. Na
stronach znalazło się wiele archiwalnych fotografii Olkusza. Część z nich nie była do tej
pory nigdzie publikowana.
Autorami 46-stronicowej książeczki są: Ireneusz Cieślik, Olgerd Dziechciarz, Anna
Michałowska, Jerzy Roś i Dariusz Rozmus. Publikację otwiera rozdział „Co zostało z
Ilkenau?” autorstwa Jerzego Rosia, archeologa i prezesa OSK „Brama”. Padają słowa
Heinricha Grolla, ówczesnego landrata (starosty) olkuskiego, który w marcu 1942 roku
uczestniczył w otwarciu Domu Niemieckiego, który istniał w budynku dzisiejszego
magistratu. W publikacji znalazło się kilka archiwalnych zdjęć, prezentujących Srebrny
Gród w latach czterdziestych ubiegłego wieku. Są także informacje o zagładzie olkuskich
Żydów i dzisiejszej garstce ludzi, którzy starają się przypomnieć zapomniane już losy
Holocaustu.
Olgerd Dziechciarz, historyk i dziennikarz, pisze o Krwawej Środzie. Przypomina
o okolicznościach tragicznych wydarzeń z lipca 1940 roku. Rozdział zawiera fotografie
domu dr. Juliana Łapińskiego, w którym 15 lipca zastrzelony został niemiecki żandarm.
Wydarzenie to rozpoczęło odwet ze strony Niemców. Rozstrzelano wówczas dwadzieścia
osób, w tym pięciu olkuszan, a przez następnych kilka dni hitlerowcy przeprowadzili na
ludności miasta brutalne represje. Dotknęły one także żydowskiej części Olkusza. Jak
pisze Dziechciarz, zginęło wówczas co najmniej 22 ludzi, a wielu zostało pobitych i
poniżonych.
Dr Dariusz Rozmus, archeolog, swój rozdział poświęcił żydowskim nekropoliom. Pisze o
starym i nowym cmentarzu. Dzisiaj już mało kto pamięta, że najstarszy kirkut, po którym
nie ma już śladu, znajdował się przy dzisiejszej ulicy Kolorowej (dzielnica Piaski). Tekst
okraszono zdjęciami macew wykonanymi przez Jana Jagielskiego. Na jedym z nich
znajduje się nagrobek z 1609 roku. Z kolei Anna Michałowska informuje o odkryciu
macewy z XVIII wieku w jednej z piwnic przy olkuskim rynku. Rozdział „Wywabianie
białych plam” napisał Ireneusz Cieślik, publicysta katolicki. Podkreśla, że przez wiele lat
nie mówiło się o tym, iż połowę wymordowanych za okupacji hitlerowskiej olkuszan
stanowili Żydzi. Cieślik zauważa, że zbiorowa amnezja trwa nadal. Wskazuje na fakt
organizowania wielu uroczystości rocznicowych, na których nigdy nie padają nazwiska
olkuskich Żydów. Autor pisze, że nikt z władz miasta nie pamiętał o 50. rocznicy
likwidacji getta, kiedy życie straciła jedna trzecia mieszkańców Olkusza.
Publikacja Olkuskiego Stowarzyszenia Kulturalnego była dotowana przez Urząd
Miasta i Gminy. (…)
(cz)
„Przegląd Olkuski”, 29.08.2003 r.
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O białych plamach
Spotkanie z autorami w BWA
W Biurze Wystaw Artystycznych w Olkuszu odbyło się spotkanie z autorami
książki „Polacy, Żydzi, Niemcy na ziemi olkuskiej w czasie II wojny światowej”. Na
pytania odpowiadali: publicysta Ireneusz Cieślik, historyk i dziennikarz Olgerd
Dziechciarz, oraz archeolodzy doktor Dariusz Rozmus i Jerzy Roś.
Termin spotkania – 1 września, nie był przypadkowy, autorzy uczcili w ten sposób
kolejną rocznicę wybuchu wojny. Okazją do wydania książki była przypadająca 31 lipca,
63. rocznica pacyfikacji ludności Olkusza nazwana „Krwawą Środą”. Publikacja ukazała
się dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta i Gminy Olkusz oraz staraniem Olkuskiego
Stowarzyszenia Kulturalnego „Brama”. W książce wykorzystano wiele nie publikowanych wcześniej fotografii pochodzących ze zbiorów Muzeum Regionalnego PTTK
w Olkuszu.
Jak podkreślał Olgerd Dziechciarz, publikacja powstała w bardzo krótkim czasie na
podstawie poszerzonych i wzbogaconych artykułów i fragmentów książek jej autorów. –
To pierwsza książka, która od początku do końca opisuje historię ziemi olkuskiej w
czasie okupacji. Dotychczasowe publikacje traktowały ten temat wycinkowo – utrzymuje
jeden z autorów.
Pierwszy rozdział publikacji, autorstwa Jerzego Rosia nawiązuje do historii miasta
znajdującego się pod okupacją. Oddzielne miejsce w książce zajmuje dokładny opis
przebiegu „Krwawej Środy” przygotowany przez Olgerda Dziechciarza. Wiele miejsca w
książce poświęcono żydowskim cmentarzom w Olkuszu i pracom badawczym
prowadzonym na terenie pozostałości nekropolii przy ul. Kolorowej i Kantego.
Publikację wzbogacono o fotografie ocalałych macew i tłumaczenie znajdujących się na
nich inskrypcji. Autorem rozdziału na temat cmentarzy jest dr Rozmus. – W publikacji
zawarłem wiele informacji już publikowanych w moich książkach. Dzięki temu, najważniejsze kwestie związane z cmentarzami dotrą do szerszego grona ludzi. Do napisania
książki skłoniła mnie postawa władz i osób odpowiedzialnych za zabytki. Za cmentarz
żydowski w Olkuszu możemy się tylko wstydzić, jak i za zaginięcie macew, które dziesięć lat temu trafiły do konserwacji i żaden z poprzednich zarządów miasta nie pomyślał,
by je odebrać – mówił Dariusz Rozmus.
Najwięcej dyskusji podczas spotkania wywołał fragment książki autorstwa
Ireneusza Cieślika. Publicysta w stanowczy i bezkompromisowy sposób skrytykował
działania olkuskich organizacji kombatanckich zmierzające do wybudowania pomnika
olkuszan, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych i więzieniach śledczych. Autor za
niedopuszczalne uważa, że na pamiątkowych tablicach mają widnieć tylko nazwiska
pomordowanych Polaków, gdy zdecydowaną większość ofiar faszyzmu stanowiła
zamieszkująca Olkusz ludność żydowska.
Podczas spotkania mówiono również o białych plamach na historycznych kartach
Olkusza. Jednym z wstydliwie przemilczanych tematów jest fakt, że prawie 1,5 tysiąca
mieszkańców olkuskiego podpisało volkslistę, w mieście prężnie działał również
hitlerjugend. Jedna z zamieszczonych w książce fotografii pokazuje młodych olkuszan w
faszystowskich mundurach.
Alicja Renkiewicz
„Gazeta Krakowska” 3.09.2003 r.
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Sprzątanie cmentarza
Olkuskie Stowarzyszenie Kulturalne „Brama”, które poza organizowaniem
koncertów, prelekcji, spotkań autorskich i działalnością wydawniczą, zajmuje się również
pielęgnowaniem pamięci o mniejszościach narodowych, rozpoczęło prace porządkowe na
cmentarzu żydowskim przy ul. Jana Kantego. Ta nekropolia, założona w pocz. XX w. jest
bardzo zaniedbana, wiele nagrobków jest rozbitych, większość poprzewracana, a z
kamiennego ogrodzenia oraz sąsiadującej z cmentarzem rytualnej łaźni, w której
obmywano zwłoki zmarłych, pozostało tylko wspomnienie. Teren gęsto zarósł
samosiejkami drzew i krzewów, w drzewostanie przeważa sosna, choć jest też sporo
brzóz. Gdy w zeszłym roku odwiedził Olkusz ambasador Izraela w Polsce prof. Szewach
Weiss, był bardzo zasmucony widokiem tego cmentarza. Olkuscy burmistrzowie
usłyszeli wówczas od prof. Weissa, że byłoby pięknie, gdyby cmentarz został
odremontowany i wyglądał tak jak sąsiedni katolicki. Już w zeszłym roku członkowie
Stowarzyszenia Kulturalnego „Brama” zaczęli akcję karczowania drzew. Wycięto je
wówczas głównie w północno-wschodnim narożniku. W tym roku planuje się wyciąć
sosny z całego kirkutu. Na ten cel stowarzyszenia uzyskało wsparcie z Urzędu Miasta. W
przyszłości członkowie OSK „Brama” zamierzają wyprostować przynajmniej te macewy
(nagrobki), których stan techniczny na to pozwala. W sobotę rano na cmentarzu pojawili
się członkowie stowarzyszenia z piłami i siekierami. Wycięto kilkadziesiąt sosen, których
korzenie niszczyły mogiły. Niestety za katastrofalny stan większości nagrobków
odpowiadają ludzie, a nie siły przyrody. To ludzie przychodzą tu, by napić się wina, a
przy okazji roztrzaskać jakiś kamienny nagrobek. Niektóre mogiły zostały rozkopane,
jakby ktoś szukał w nich złota. Wychodzi na jaw nieznajomość żydowskiej kultury,
Izraelici nie byli i nie są chowani z kosztownościami. Z pewnym zdumieniem członkowie
Stowarzyszenia zauważyli też, że niektórzy olkuszanie zaglądają tu na... grzyby.
Zaplanowano, że kolejnym dniem prac porządkowych będzie piątek, 26 września;
oczywiście, o ile dopisze pogoda. – Jeśli ktoś chciałby nam pomóc, to zapraszamy w
piątek, o godz. 10. Proszę tylko wziąć ze sobą jakieś siekiery, piły i rękawice. Serdecznie
wszystkich zapraszamy, szczególnie młodzież – mówi prezes stowarzyszenia Jerzy Roś.
Olgerd Dziechciarz
„Gazeta Krakowska”, 20.09.2003 r.
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Prace rozpoczęte
Z myślą o pomniku
Na starym cmentarzu w Olkuszu dokonano już pierwszych pomiarów terenu
przeznaczonego na budowę pomnika upamiętniającego pomordowanych w czasie II
wojny światowej mieszkańców Olkusza. Inicjatywę budowy pomnika-symbolu powziął
Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów
Koncentracyjnych Koło Nr 2 w Olkuszu wraz z Powiatową Radą Kombatantów i Osób
Represjonowanych. Uchwałę o budowie obelisku podjęto 14 marca 2002 r. Pod
patronatem ówczesnego starosty Marka Trzcionkowskiego powołano Komitet
Organizacyjny, na czele którego stanął pomysłodawca budowy pomnika Kazimierz
Czarnecki.
Początkowo zakładano, że odsłonięcie pomnika będzie możliwe już we wrześniu.
Jednak nie pozwoliły na to zbyt małe fundusze zgromadzone na koncie. Zbiórka
prowadzona jest przez cały czas. Tymczasem w tym tygodniu na starym cmentarzu
rozpoczęły się pierwsze pomiary terenu, na którym stanie pomnik. Jak zaznaczają
członkowie Komitetu, w tym roku mają być zakończone podstawowe prace:
przygotowanie miejsca, położenie wylewki. Pomnik będzie wykonany z piaskowca,
długości ok. 2 m i wysokości 1 m. Głównym jego motywem będzie Krzyż Oświęcimski.
Obok staną pamiątkowe tablice z nazwiskami osób pomordowanych – związanych z
terenem Olkusza.
Wszyscy, którzy chcą wesprzeć budowę pomnika, mogą dokonywać wpłat na
konto: PKO BP o/Olkusz 16102024301104809041 z dopiskiem „wpłata na budowę
pomnika”.
(Mj)
„Przegląd Olkuski”, 26.09.2003 r.
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Czytelnicy piszą7
Wraz z planami budowy pomnika pamięci mieszkańców Ziemi Olkuskiej, którzy
zginęli w oświęcimskim obozie w czasie II wojny światowej, powraca dyskusja nad
nazwiskami ofiar, które mają zostać zamieszczone na tym pomniku. Do naszej redakcji
trafił list Krzysztofa Kocjana, autora książki „Zagłada olkuskich Żydów”. W książce tej
autor zamieścił oryginalną listę nazwisk 735 Żydów wywiezionych w czerwcu 1942 r. z
olkuskiego getta do obozu Birkenau. Lista ta pochodzi ze zbioru „Zarząd
Przedstawicielstwa Ludności Żydowskiej w Będzinie (w Bendsburgu)”, znajdującego się
w archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Jak informowaliśmy
już w naszym piśmie, Krzysztof Kocjan zaproponował, by na pomniku umieścić,
nazwiska znajdujące się na liście. Jednak zdaniem Kazimierza Czarneckiego – prezesa
olkuskiego Koła Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, głównym
kryterium, jakim inicjatorzy kierują się podczas gromadzenia nazwisk osób
pomordowanych, jest pewność, iż dana osoba nie żyje. Podstawowym dokumentem jest
w tym wypadku akt zgonu. Dlatego też K. Czarnecki negatywnie odniósł się do
propozycji Kocjana. Jak informowaliśmy, twórcy pomnika nie kierują się innymi
względami, a zwłaszcza – jak sugerowano – narodowością i nietolerancją. Wyjaśnienia te
nie są wystarczające dla Krzysztofa Kocjana. Oto jego głos w sprawie pomnika.
„Przegląd Olkuski”, 26.09.2003 r.

Tym odredakcyjnym wstępem „Przegląd Olkuski” poprzedził opublikowanie artykułu Krzysztofa
Kocjana „Pomnik kłamstwa”. Autor napisał go w bezpośredniej reakcji na opublikowany przez
„PO” w numerze z 27.06.2003 r. tekst „Sprawdzian tolerancji” (zob. s. 68). W związku z tym, że
redakcja „PO” odmówiła publikacji artykułu, ukazał się on na łamach „Gazety Krakowskiej” 23
sierpnia 2003 r., a po miesiącu – ku zdumieniu autora – opublikował go również „PO” (pomijając
fragment trzeciego zdania „– czego ostatnim echem jest zamieszczony w «PO» artykuł
«Sprawdzian tolerancji» –”) w dziale „Czytelnicy piszą”. Jego pełny tekst zob. s. 74 – przyp.red.
7
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Czytelnicy piszą...
Sprawa powstania pomnika-symbolu upamiętniającego pomordowanych w czasie
II wojny światowej mieszkańców Olkusza, wciąż budzi wiele kontrowersji. Niedawno na
naszych łamach opublikowaliśmy list Krzysztofa Kocjana, w którym historyk zarzucał
Komitetowi Budowy Pomnika nierzetelność. Poniżej zamieszczamy odpowiedź
Kazimierza Czarneckiego. Przewodniczący Komitetu – po długotrwałej dyskusji,
toczącej się głównie w prasie – w końcu zaproponował adwersarzowi współpracę. Być
może jest to szansa, by obie strony znalazły kompromis i wspólnie zaczęły działać na
rzecz upamiętnienia historii. Miejmy nadzieję, że teraz rozmowy między nimi będą się
już toczyć na stopie partnerskiej, a spory nie będą rozstrzygane na łamach naszej gazety.
Przecież w tym całym zamieszaniu najważniejsi są ludzie – ofiary hitlerowskiego terroru.
W odpowiedzi na list Pana Krzysztofa Kocjana
Od pewnego czasu, gdy powstała inicjatywa ufundowania przez społeczeństwo
Olkusza Pomnika-grobu, upamiętniającego pomordowanych mieszkańców Ziemi
Olkuskiej, którzy zginęli w więzieniach śledczych i obozach koncentracyjnych – latami
niemających swych grobów – Krzysztof Kocjan w „Przeglądzie Olkuskim” umieszcza
swe uwagi nazywając tę ideę „pomnikiem kłamstwa”.
Sprawa dotyczy nazwisk ofiar pochodzenia żydowskiego. Wyjaśniamy zatem:
Pracami kieruje piętnastoosobowy Komitet Organizacyjny, Związek byłych Więźniów
Politycznych, Rada Powiatowa Kombatantów i Osób Represjonowanych. Koła tych
Stowarzyszeń skrupulatnie zbierają materiały, dotyczące ofiar na swych terenach.
Informacje muszą być zweryfikowane na podstawie aktów zgonu w archiwach lub innych
wiarygodnych dokumentach, zwłaszcza w Państwowym Muzeum w Oświęcimiu, bo
tylko akt zgonu zezwala na umieszczenie danych osobowych na tablicach pamiątkowych.
Prace te prowadzi Adam Cyra – pracownik wymienionego Muzeum. Swą działalnością
obejmuje wszystkich zamęczonych mieszkańców Ziemi Olkuskiej oraz byłego Powiatu
Olkuskiego; Polaków i Żydów, bo wszyscy byli obywatelami polskimi i mieszkańcami
tej Ziemi.
Dlatego plan wykonania obiektu przewiduje umieszczenie na tablicach nazwisk
ofiar w kolejności alfabetycznej – razem Polaków i Żydów. Nie ma tu elementów
dyskryminacji. Lista ofiar żydowskiego pochodzenia dotyczy tych, którzy byli w
ewidencji obozowej jako okresowo przeznaczeni do pracy przed śmiercią. Natomiast
ogromne masy Żydów z tego terenu przeznaczono zaraz do gazu „z rampy” – po
przyjeździe transportu do obozu. Dla nich nie prowadzono dokumentacji. Nie ma więc
metryk zgonu.
Krzysztof Kocjan – jak wynika z Jego korespondencji interesuje się tragedią
ludobójstwa dokonanego na Żydach z naszego terenu. Posiada na ten temat rozległą
wiedzę. W Warszawie ma dostęp do zbiorów, znajdujących się w archiwum
Żydowskiego Instytutu Historycznego.
Komitet Organizacyjny zwraca się do Niego o nawiązanie bliższego kontaktu w
pracach przygotowawczych – dla dobra sprawy.
Zaznaczyć należy, że planowany Pomnik-grób dotyczy także ofiar poniesionych w
innych obozach lub filiach obozu w Oświęcimiu (Auschwitz, Buchenwald, Dachau,
Gross-Rosen, Majdanek, Mauthausen-Busen, Sachsenhausen).
Dla tych Żydów, których nie da się ustalić danych osobowych, Komitet
Organizacyjny przewiduje osobną tablicę. W istocie utrwalenie pamięci ofiar
żydowskiego pochodzenia będzie wyrażało się w wymienieniu ich nazwisk razem z
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Polakami oraz na osobnej tablicy o zbiorowym charakterze – dla bezimiennych.
Pamiętajmy, że pozostanie anonimowymi ofiarami dotyczy także Polaków.
Komitet Organizacyjny pragnie ocalić od zapomnienia wszystkie ofiary kaźni
hitlerowskich, podejmując trud budowy Pomnika-grobu, wysiłkiem dobrowolnych
składek społeczeństwa. Podkreślam w imieniu Komitetu Organizacyjnego, że Pomnikgrób będzie darem dla wszystkich ofiar ludobójstwa na Ziemi Olkuskiej i byłego Powiatu
Olkuskiego. Komitet Organizacyjny apeluje nadal o współpracę dla dobra ocalenia od
zapomnienia „bohaterów cierpienia”.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Kazimierz Czarnecki
„Przegląd Olkuski”, 10.10.2003 r.
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Czytelnicy piszą...
W „Przeglądzie Olkuskim” z 10 października opublikowaliśmy list Kazimierza
Czarneckiego, będący odpowiedzią na tekst Krzysztofa Kocjana pt. „Pomnik kłamstwa”.
Wyraziliśmy wówczas nadzieję, że teraz dyskusja będzie się toczyć poza stronami gazet.
Jednak głos w tej sprawie kolejny raz chciał zabrać Krzysztof Kocjan. Jego zdaniem w
liście Czarneckiego są nieścisłości, które należy wyjaśnić. Oto odpowiedź.
Pomnik kłamstwa na cokole obłudy
(w odpowiedzi na list Pana Kazimierza Czarneckiego zamieszczony w „Przeglądzie
Olkuskim” z 10.X.2003 r.)
Szanowny Panie,
Nie jest prawdą, jakoby „od pewnego czasu, gdy powstała inicjatywa
ufundowania przez społeczeństwo Olkusza Pomnika-grobu (...) Krzysztof Kocjan w
«Przeglądzie Olkuskim» umieszcza swe uwagi nazywając tę ideę «pomnikiem
kłamstwa»”. W tej bulwersującej mnie sprawie zabrałem publicznie głos po raz pierwszy.
Sam Pan wie najlepiej, że – choć sprawa budowy pomnika ofiar od początku była
mi bliska – to do tej pory ograniczałem się do prób nawiązania współpracy z komitetem
jego budowy w korespondencji prywatnej, a nie na łamach prasy. 16 lipca 2002 r. w liście
do Pana Adama Cyry, wspomnianego w Pańskim wystąpieniu członka komitetu budowy
pomnika i pracownika Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, pisałem: „Z
ogromną przyjemnością przeczytałem notatkę zamieszczoną w jednym z ostatnich
numerów «Przeglądu Olkuskiego» (...), iż komitet, w którego pracach Pan uczestniczy,
chce upamiętnić ofiary hitlerowskich obozów koncentracyjnych z terenu powiatu
olkuskiego w granicach z okresu okupacji. Ponieważ pomnik ten ma upamiętniać
martyrologię również ludności żydowskiej, a jednym z elementów pomnika mają być
kamienne tablice z nazwiskami ofiar obozów, chętnie udostępnię Komitetowi posiadaną
przeze mnie dokumentację (o której wspominałem Panu w trakcie naszego spotkania),
między innymi listę 735 żydowskich ofiar obozu Auschwitz-Birkenau wywiezionych doń
z Olkusza w czerwcu 1942 r. Chętnie też służę pomocą w zakresie ustalenia nazwisk
innych żydowskich ofiar z terenu ówczesnego powiatu olkuskiego. (...) Jestem do Pana i
Komitetu dyspozycji, gdybym mógł okazać się w czymkolwiek pomocny dla realizacji
tego szlachetnego celu”.
Ale wie Pan dobrze, iż na ten list do dziś nie dostałem żadnej odpowiedzi. Wie
Pan także, że 30 stycznia 2003 r. napisałem list bezpośrednio do Pana jako
przewodniczącego komitetu budowy pomnika, informując o wyrażonej w liście do Cyry
gotowości udostępnienia Komitetowi posiadanej przeze mnie dokumentacji i pomocy w
zakresie ustalenia nazwisk innych żydowskich ofiar z terenu ówczesnego powiatu
olkuskiego. Załączyłem Panu opublikowaną w międzyczasie moją książkę „Zagłada
olkuskich Żydów”, wskazując strony z odpowiednią dokumentacją. W liście do Pana raz
jeszcze powtórzyłem: „Jestem do Pana i Komitetu dyspozycji, gdybym mógł okazać się
w czymkolwiek pomocny dla realizacji tego szlachetnego celu”. Nikt lepiej od Pana nie
wie, że również na ten list do dziś dnia nie doczekałem się żadnej odpowiedzi.
Zdaję sobie sprawę, że można czasem nie mieć ochoty odpisywać na czyjeś listy.
Ale niegodne jest w takiej sytuacji Pańskie publiczne wezwanie skierowane do mojej
osoby: „Komitet Organizacyjny zwraca się do Niego o nawiązanie bliższego kontaktu w
pracach przygotowawczych – dla dobra sprawy”. Mimo tak obłudnego wezwania z
Pańskiej strony, nadal podtrzymuję moją deklarację sprzed półtora roku: jestem do Pana i
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Komitetu dyspozycji, gdybym mógł okazać się w czymkolwiek pomocny dla realizacji
tego szlachetnego celu.
Rzecz jednak w tym, iż moje czerwcowe wystąpienie zatytułowane „Pomnik
kłamstwa” (którego publikacji redakcja „Przeglądu Olkuskiego” mi odmówiła, w
związku z czym opublikowane zostało 23 sierpnia przez „Gazetę Krakowską”, a
następnie – ku mojemu zdumieniu – 26 września również przez „Przegląd Olkuski”) nie
dotyczyło kwestii kultury osobistej członków komitetu budowy pomnika polegającej na
ignorowaniu kierowanych do nich listów, ale przyjętej przez komitet metodologii
umieszczania nazwisk ofiar. Przyjęta bowiem przez Państwa metoda uznawania za ofiarę
godną nazwiska na pomniku jedynie osoby, której hitlerowscy oprawcy wystawili akt
zgonu, z definicji prowadzi do wypaczenia prawdy o ofiarach II wojny światowej na
ziemi olkuskiej, tysiące żydowskich jej mieszkańców czyniąc bezimiennymi. I w tym
tkwi sedno problemu. (…)8.
Jeśli więc chcecie Państwo swym pomnikiem oddać hołd prawdzie, a nie
powielać dokonania nazistowskiej administracji obozowej, to szansa owocnej współpracy
jest duża. Jeśli jednak bliższa Wam będzie historia pisana niemieckimi aktami zgonu, to
Wasz pomnik pozostanie dla mnie pomnikiem kłamstwa.
Krzysztof Kocjan
W sprawie budowy pomnika pomordowanych olkuszan zabrał ostatnio głos
również inny czytelnik. Zachęcił, do odwiedzenia w tej sprawie forum dyskusyjnego na
stronie internetowej. Stwierdził, że zamieszczone tam wypowiedzi powinny zakończyć –
jak stwierdził – żenującą dyskusję na temat pomnika. Dołączył też dwa zdjęcia.
„Pierwsze przedstawia moment wręczenia przez Starostę Leszka Konarskiego
płyty CD ze zdjęciami wszystkich stron Ksiąg Ewidencyjnych Ludności Miasta Olkusza
z wpisami do 1942-1943 roku ambasadorowi Weissowi. Znaleźć w nich można nazwiska
wszystkich obywateli narodowości żydowskiej zamieszkujących Olkusz w tym czasie.
Jest to informacja dla Panów Czarneckiego i Kocjana.
Drugie zdjęcie przedstawia księgi ewidencyjne ludności miasta Olkusza z
wymienionego wyżej okresu. Księgi te (5 tomów) przekazałem do Archiwum
Zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Stanowią one dokładne źródło
informacji o mieszkańcach Olkusza od drugiej połowy 19. wieku do 1942-1943 roku”.
Włodek Baran - archiwista
„Przegląd Olkuski”, 24.10.2003 r.

Na żądanie redakcji „Przeglądu Olkuskiego” w opublikowanym tekście pominięto zdanie:
„Założyć bowiem możemy, że jedynie nieszczęśliwym nieporozumieniem były wyrażane
publicznie bzdury o dezaprobacie dla upamiętniania Żydów czy głoszone przez Pana pomysły
umieszczenia tablicy z nazwiskami żydowskich ofiar nie na budowanym pomniku, lecz w innym
miejscu.” Tekst bez ingerencji redakcji ukazał się w „Gazecie Krakowskiej” – przyp. red.
8
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Czytelnicy piszą...
Nie cichnie echo dyskusji w sprawie budowy na starym cmentarzu w Olkuszu
pomnika upamiętniającego zamordowanych w czasie wojny mieszkańców ziemi
olkuskiej. Na naszych łamach rozgorzał niejako spór pomiędzy Krzysztofem Kocjanem a
Kazimierzem Czarneckim. Choć mieliśmy nadzieję, że w związku z deklaracją
współpracy sprawa umilknie, otrzymaliśmy kolejną odpowiedź jednej ze stron.
Opublikowaliśmy ją w poprzednim numerze. To publiczne przekonywanie o swoich
racjach z niesmakiem odebrali nasi czytelnicy. Dyskusję nazwano niepotrzebną i
żenującą. Pojawiły się propozycje rozwiązania problemu pomnika. Oto kolejne głosy
naszych Czytelników.
Szanowna redakcjo!
Pisząc ostatnio do redakcji popełniłem błąd polegający na nie dołączeniu jednego
(zasadniczego dla całości) załącznika do treści listu. W załączniku tym zawarta była moja
wypowiedź na temat inicjatywy Pana Kazimierza Czarneckiego, wypowiedzi Pana
Kocjana i całej tej żenującej sprawy. To ta właśnie wypowiedź powinna była zakończyć
dyskusję na temat pomnika i być przyczynkiem do ostatecznej refleksji obu adwersarzy, a
w szczególności Pana Czarneckiego, nad sprawą upamiętnienia martyrologii olkuszan
bez jakichkolwiek wyróżnień. Przesłane zdjęcia, miały tylko uwiarygodnić moją
wypowiedź w oczach redakcji, nie było moim celem publikowanie ich, jako, że przydają
one Panu Staroście niezasłużonego splendoru w rozwiązywaniu wstydliwego problemu
stosunku naszych władz do faktu historycznej obecności Żydów na Ziemi Olkuskiej.
Poniżej zagubiony tekst.
Wstyd mamy zakryty ...
Swego czasu w okresie wizyty Pana ambasadora Izraela w Polsce prof. Shevaha
Weissa wypowiadałem się na internetowym forum dyskusyjnym „Gazety Olkuskiej”
(http://www.gazetaolkuska.com/forum.htm) o stosunku mieszkańców Olkusza do
olkuszan narodowości żydowskiej. („Wstyd mamy zakryty...”). Stwierdziłem tam, że
mieszkańcy Olkusza winni są naszym starszym braciom w wierze nieco więcej niż
wzniosłe słowa, deklaracje czy pomniki. Winni im są najzwyklejszą przyzwoitość. Żaden
bowiem monument, żadna tablica ze wzniosłą inskrypcją nie zasłoni domów
wybudowanych na starym kirkucie żydowskim (znajdywano podczas kopania
fundamentów ludzkie szczątki, nie odbyła się jakakolwiek ekshumacja) ani ruiny
„nowego” cmentarza. Jest bowiem szczytem hipokryzji stawianie pomników, gdy
macewy, pomniki stawiane zmarłym, lekceważony ślad historycznej obecności Żydów w
Olkuszu i na ziemi olkuskiej są bezkarnie dewastowane i niszczone. Jest także
skandalicznym brakiem przyzwoitości stawianie warunków upamiętnienia ofiarom z
czasu, gdy zabijanie było przemysłem. Pan Starosta olkuski i Burmistrz Olkusza obiecali
ambasadorowi Weissowi, że cmentarz żydowski zostanie ogrodzony i uporządkowany.
Byłby to najlepszy sposób upamiętnienia tych, którzy kiedyś byli z nami. Nie trzeba
wielkich pomników, wystarczy dotrzymać słowa. Odpowiednia byłaby skromna tablica
umieszczona na odbudowanym murze kirkutu z opisem historycznej obecności Żydów na
tej ziemi oraz dedykacją, np. „Naszym starszym braciom w wierze – naszym sąsiadom –
olkuszanie”.
Ps. Pomysł Pana Czarneckiego, symboliczny grób zamordowanych olkuszan, w
tym Żydów na starym cmentarzu katolickim stanowi zarzewie konfliktu wyznaniowego i
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jak słusznie pisał Pan Kocjan bardziej świadczy o pomysłodawcy niż upamiętnia tych,
którym pomnik poświęcono.
Z poważaniem
Włodek Baran - archiwista
Szanowna Redakcjo!
Dyskusja w sprawie budowy na starym cmentarzu w Olkuszu pomnika
upamiętniającego mieszkańców Olkusza i ziemi olkuskiej, którzy zginęli w hitlerowskich
więzieniach, obozach koncentracyjnych i obozach masowej zagłady, jaka ostatnio miała
miejsce na łamach „Przeglądu Olkuskiego” spowodowała, że postanowiłem zabrać na ten
temat publicznie głos.
Jestem tym bardziej zobowiązany do takiej wypowiedzi, że z ogromnym trudem
przygotowuję od kilku lat opracowanie, zatytułowane na roboczo „Mieszkańcy Olkusza i
ziemi olkuskiej w KL Auschwitz oraz w innych obozach koncentracyjnych, obozach
masowej zagłady i hitlerowskich więzieniach”.
Publikacja ta prawdopodobnie ukaże się drukiem w przyszłym roku.
Z moich badań nad powyższym tematem wynika, że w oparciu o różne zachowane
dokumenty obozowe, nie tylko akty zgonów, można ustalić imiennie nazwiska ponad
trzystu Polaków i ponad siedemdziesięciu Żydów, będących mieszkańcami Olkusza i
ziemi olkuskiej w granicach przedwojennego powiatu, którzy w czasie drugiej wojny
światowej zginęli w niemieckich obozach i więzieniach.
Ponadto kilkanaście tysięcy Żydów, mieszkańców Olkusza i ziemi olkuskiej,
zamordowano w komorach gazowych w Brzezince i Bełżcu oraz innych miejscach
zagłady, ale nie zachowały się hitlerowskie dokumenty z nazwiskami zamordowanych
Żydów w poszczególnych miejscach. Łączna ilość ofiar żydowskich z Olkusza i powiatu
olkuskiego w granicach przedwojennych szacowana jest na około piętnaście tysięcy.
Badania na ten temat przez nikogo nie zostały jednak dotychczas rzetelnie i
wyczerpująco przeprowadzone. Nie zrobił tego również w pełni Krzysztof Kocjan w
swojej książce „Zagłada olkuskich Żydów”, a przytaczana przez niego lista „735
żydowskich ofiar obozu Auschwitz-Birkenau” nie może być uznana za w pełni
wiarygodną (brak daty i podpisu osób, które ją sporządziły, ponadto mogą na niej być
nazwiska Żydów z Chorzowa, którzy przebywali w getcie olkuskim).
W związku z powyższym proponuję, aby Związek Byłych Więźniów Politycznych
Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Koło Nr 2 w Olkuszu, którego
Prezesem jest Pan Kazimierz Czarnecki, zajął się na starym cmentarzu w Olkuszu tylko
upamiętnieniem Polaków, ofiar hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych.
Zamordowanych przez hitlerowców Żydów, mieszkańców Olkusza i ziemi
olkuskiej, można natomiast upamiętnić poprzez tablicę, na której proponuję umieścić
napisy: „Różne są języki naszych modlitw, lecz łzy są zawsze takie same – Abraham
Joshua Heschel. Pamięci kilkunastu tysięcy Żydów obywateli Olkusza i ziemi olkuskiej
mężczyzn, kobiet i dzieci bestialsko zamordowanych przez hitlerowskiego okupanta w
latach drugiej wojny światowej. Mieszkańcy Olkusza lub Mieszkańcy ziemi olkuskiej”.
Tablica taka mogłaby być wmurowana na jednej z kamienic w rynku lub na pomniku,
który można postawić w Olkuszu np. na miejscu nieistniejącej synagogi.
Jeżeli moja propozycja zostanie odrzucona, proponuję, aby Panowie: Krzysztof
Kocjan, Ireneusz Cieślik i inne współpracujące z Nimi osoby, działające w Olkuskim
Stowarzyszeniu Kulturalnym „Brama” zajęły się gromadzeniem środków na rzecz
upamiętnienia ofiar żydowskich oraz opracowały i zajęły się realizacją projektu
upamiętnienia zamordowanych Żydów według własnego pomysłu. (...)
Z poważaniem, Adam Cyra
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Szanowna Redakcjo.
Tylko kilka słów chciałem napisać w temacie „pomnik kłamstwa”. Otóż od
bardzo wielu lat znam pana Kazimierza Czarneckiego. Zawsze Go ceniłem i znam od tej
najlepszej strony. Gratuluję Mu też zaszczytnego tytułu Honorowego Mieszkańca Miasta
Olkusza. Lecz niestety prawda historyczna jest ta, której broni Pan Krzysztof Kocjan i nie
widzę potrzeby jej ulepszania, kłamliwego usprawiedliwiania i zaciemniania. Jako Polacy
i mieszkańcy Olkusza, a szczególnie Ci, którzy byli wybrani do władz tego Grodu,
musimy przyznać, że prawdziwym pomnikiem Żydów miasta Olkusza była ich Synagoga
przy ulicy Bóźniczej i Cmentarz na „Kierkowie”. Do władz miasta i – powiem więcej –
władz państwa Pan, Panie Kazimierzu również należał. Czyżby z wiekiem przyszła już
Panu amnezja proporcji krzywd i związanych z tym liczby pomników. Każdy „grosz”,
który znalazłby się w rezerwie budżetu, mówiąc ogólnie, mieszkańców Olkusza
pragnąłbym, by był skierowany do tych, którzy każdego dnia stoją w „kolejce” do
śmietnika, byśmy im prawdziwych pomników nie budowali.
Z wyrazami szacunku
Mieszkaniec Olkusza
(Zastrzegam sobie prawo poufności korespondencji do Redakcji i nie będę odpowiadał na
mój list. – Pana Kocjana nie znam i nigdy nie widziałem).
Chciałbym może kończąc już dyskusję na łamach Przeglądu Olkuskiego zwrócić
się zarówno do pana Kazimierza Czarneckiego, jak pana Krzysztofa Kocjana. Szanowni
panowie. Obydwaj zasłużyliście na szacunek olkuszan. Przyświeca wam szlachetny cel.
Ocalić od zapomnienia bolesny fragment historii naszego miasta. Uczcić pomnikiem
olkuszan, którzy zginęli w czasie II wojny świtowej. Chciałbym jednak nieśmiało
zwrócić uwagę, że pomnik który chcecie panowie budować już istnieje. Na Rynku
Olkuskim znajduje się pomnik poświęcony olkuszanom poległym i pomordowanym w
latach 1939–1945. Tak pisze Olgerd Dziechciarz w Przewodniku po Ziemi Olkuskiej i
chyba nie ma powodu, aby mu nie wierzyć. Gdyby go tylko uzupełnić o odpowiednie
tablice z nazwiskami ofiar problem byłby rozwiązany. Tym bardziej, że na Rynku, w
miejscu niejako neutralnym, można by upamiętnić wszystkich, również Polaków
narodowości żydowskiej. Natomiast umieszczenie ich nazwisk na pomniku
wybudowanym na poświęconej ziemi starego cmentarza może ze strony ich żyjących
rodaków być odebrane jako nietakt. Szanujmy czyjeś uczucia religijne, jeśli chcemy, aby
szanowano nasze.
Natomiast pomniki mogą być różne, a tych wyrytych w kamieniu to chyba mamy
już w nadmiarze. Może by tak na przykład zebrane pieniądze ulokować w jakimś
funduszu, ładnie go nazwać, a z wypracowanych zysków fundować młodym ludziom z
biednych rodzin stypendia. Sadzę, że niczego tak w Polsce nie potrzeba jak
wszechstronnie wykształconych młodych ludzi. Ludzi mogących w przyszłości przejąć
ster władzy i inaczej niż to dziś się dzieje, zadziwiać nas maluczkich mądrością i
dalekowzrocznością rządzenia. Aby po latach stworzyć intelektualna elitę. Elitę, która
zastąpi tych, których w pedantyczny sposób wymordowali okupanci, i których brak
dostrzegamy chyba jeszcze w dzisiejszych czasach.
To byłby dopiero pomnik, no i jego autorzy przeszliby do historii.
Marek Tomsia
„Prawo i Sprawiedliwość”
„Przegląd Olkuski”, 31.10.2003 r.
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Czytelnicy piszą...
Wciąż żywa jest dyskusja w sprawie budowy pomnika pomordowanych przez
hitlerowców mieszkańców Ziemi Olkuskiej. Rozgorzał spór nad tym, czyje nazwiska
powinny się znaleźć na powstającym pomniku. W rozważaniach nad koniecznością
upamiętnienia ofiar żydowskiego pochodzenia i problemem nieistniejących aktów
zgonów, umyka ból rodzin pomordowanych olkuszan, których przecież sprawa
najbardziej dotyczy. Oto głos czytelniczki, która chciała przypomnieć, dlaczego
mieszkańcom miasta należy się pomnik. Jej wypowiedź powinna zwrócić uwagę tych,
którzy spierają się o pomniki.
Szanowna Redakcjo!
Pragnę zabrać głos w dyskusji w sprawie pomnika upamiętniającego
zamordowanych w obozach koncentracyjnych mieszkańców Ziemi Olkuskiej. Ojciec mój
zginął mając zaledwie 37 lat. Matka została wdową z dwojgiem dzieci. Ja miałam 1 rok,
mój brat 3 lata, kiedy Niemcy zabrali ojca na przymusowe roboty do Wrocławia, a potem
do Mathausen. Całe dzieciństwo i młodość była bieda, płacz matki, upokorzenia. Nie
pomógł nam nikt, ani rząd, ani ksiądz. Nigdy nie mieliśmy nawet grobu ojca, żeby
wypłakać ból po jego stracie. Nie stać nas na to, żeby chociaż raz odwiedzić miejsce,
gdzie go stracono. I nigdy już nie będzie nas stać na to. Ja mam 65 lat, mój brat 67, moja
matka 94 lata. Perspektyw żadnych przy groszowych emeryturach. Nigdy nie
otrzymaliśmy żadnego odszkodowania za stratę Ojca. Kiedy pojawiła się nadzieja, że po
ponad 60 latach wreszcie doczekamy się chociaż najskromniejszej tablicy pamiątkowej,
znaku, że nasz Ojciec istniał, żył na tej Ziemi, zginął w obozie jako więzień polityczny,
panowie chcący zaistnieć chociaż na łamach prasy lokalnej mówią „nie”! Pieniądze,
zamiast na pomnik, trzeba dać na stojących w kolejce do śmietników i na stypendia dla
utworzenia elit intelektualnych. Tak mówi pan, podający się za mieszkańca Olkusza, z
zastrzeżeniem poufności korespondencji i pan Marek Tomsia z PiS. Czy to jest
sprawiedliwe, że pan Tomsia może iść na groby swoich bliskich, zapalić znicze, składać
kwiaty, a my nie mamy grobu Ojca? Jest „maluczki”, jak sam stwierdza, jeżeli nie
rozumie nas, poszkodowanych. Zadziwia mnie swoją „mądrością”, brakiem wyobraźni i
współczucia dla nas, którzy przez całe życie nie poznaliśmy miłości ojca, jego opieki.
Jest chyba synem, ojcem. Niech gorąco dziękuje Bogu, że jego bliscy nie musieli
pracować w kamieniołomach o głodzie, zimnie, a potem iść do pieca krematoryjnego. Z
rozpaczą, co będzie z żoną, z dziećmi, co się z nimi stanie. Za jego „mądrość”, za jego
„maluczkość” na pewno nikt mu pomnika nie wybuduje, ja na pewno byłabym temu
przeciwna. Proponuję mu nadmiar pieniędzy przekazać na stypendia, aby utworzyć elity
zdolne do rządzenia PiS, rwie się przecież do tego, ale Boże zachowaj nas od rządów
takich sprawiedliwych.
Pan podający się za mieszkańca Olkusza proszący o anonimowość jest sprawny
intelektualnie, potrafi przecież pisać do prasy, swoją inteligencję powinien pokazać w
działaniu, a nie w ględzeniu o śmietnikach. Ilu stojących w kolejkach do śmietników i
przez jaki czas będzie żyć za pieniądze, które pójdą na tablicę pamiątkową? Tablica taka
przetrwa jego, jego dzieci, wnuki i prawnuki. Nikt nie żyje wiecznie. Czy nasi nieżyjący
ojcowie nie byli obywatelami kraju, którzy zginęli za Polskę, czy my dzieci, wnukowie,
nie jesteśmy obywatelami, nie płacimy z marnych emerytur podatków? Niech weźmie się
do solidnej efektywnej pracy, aby pomóc stojącym w kolejce do śmietników. Mógłby np.
we Wszystkich Świętych stanąć na cmentarzu i kwestować. Uzbierałby pewnie więcej
pieniędzy niż wyniesie koszt pomnika. Wszyscy będą mu wdzięczni, stojący pod

88

śmietnikami i my poszkodowani. Nie życzymy sobie, aby w naszym imieniu zabierał
„poważny” glos w dyskusji. Z całego serca popieram inicjatywę Pana Prezesa Kazimierza
Czarneckiego i propozycję Pana Adama Cyry, aby pomnik pomordowanych Polaków w
obozach koncentracyjnych wybudować na starym cmentarzu albo tablicę z nazwiskami
pomordowanych Polaków w obozach koncentracyjnych umieścić na Rynku w Olkuszu.
Zamordowanych przez hitlerowców Żydów upamiętnić poprzez tablicę
wmurowaną na miejscu synagogi, albo na cmentarzu „Kirkut” w Olkuszu.
Apeluję do panów Marka Tomsi i tajemniczego mieszkańca Olkusza, zabierzcie się
panowie do efektywnej pracy, aby pomóc stojącym w kolejce do śmietników i aby zebrać
fundusze na stypendia dla utworzenia elit, a Panu Kazimierzowi Czarneckiemu dajcie
święty spokój. Niech urzeczywistni swój szczytny cel. My, poszkodowani przez
hitlerowców jesteśmy MU bardzo wdzięczni i czekamy z niecierpliwością, aby ten
pomnik powstał.
Z poważaniem
Halina Morawiec
Córka zamordowanego przez hitlerowców w Mathausen Mariana Kulawika
Od redakcji: Nasza Czytelniczka wymienia propozycje postawienia pomnika lub
tablicy, jakie przedstawił Adam Cyra. Jednocześnie zarzuca, że autorzy dwóch
wypowiedzi są całkowicie przeciwni budowie takich obiektów. Dlatego przypominamy,
że propozycja postawienia pamiątkowej tablicy na Rynku, czego być może nie zauważyła
pani Halina Morawiec, padła również ze strony Marka Tomsi. Oto fragment
opublikowanego w poprzednim numerze tekstu, który o tym mówi: „Na Rynku Olkuskim
znajduje się pomnik poświęcony olkuszanom poległym i pomordowanym w latach 19391945. Tak pisze Olgerd Dziechciarz w Przewodniku po Ziemi Olkuskiej i chyba nie ma
powodu, aby mu nie wierzyć. Gdyby go tylko uzupełnić o odpowiednie tablice z
nazwiskami ofiar problem byłby rozwiązany. Tym bardziej, że na Rynku, w miejscu
niejako neutralnym, można by upamiętnić wszystkich, również Polaków narodowości
żydowskiej”.
A oto kolejny list. Tym razem, po publikacji listu Adama Cyry, wywołane do
odpowiedzi poczuło się Olkuskie Stowarzyszenie Kulturalne „Brama”. To właśnie
tworzący je ludzie starają się o odnowienie cmentarza żydowskiego i prowadzą akcje
porządkowe na tej nekropolii.
Dziewięć argumentów, które chciałbym przedstawić, nie zostało do tej pory użyte
w trakcie trwającej już ponad pół roku dyskusji nad kształtem pomnika olkuszan
pomordowanych w obozach koncentracyjnych. Nie roszczę sobie prawa do rozstrzygania
o jego ostatecznym kształcie, decyzję podejmie komitet, a właściwie już podjął
wylewając betonowy fundament pod pomnik przed zakończeniem nieformalnych
„konsultacji społecznych” przebiegających na łamach prasy i w korespondencji
prywatnej.
1.W moim posiadaniu znajduje się lista około 100 Polaków, mieszkańców Olkusza
– byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych, którym Związek
Bojowników o Wolność i Demokrację przez 20 lat (!) odmawiał praw kombatanckich z
powodu braku wytatuowanych numerów identyfikacyjnych. Na liście tej znajduje się też
nazwisko Honorowego Obywatela miasta Olkusza p. Kazimierza Czarneckiego. Teraz
Komitet Budowy Pomnika Pomordowanych, kierowany przez niego, odmawia
umieszczenia nazwisk zamordowanych Żydów – mieszkańców Olkusza, bo na ich liście
brak jest pieczątki i podpisu jakiegoś SS-mana.
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2.Czy dyskusja na temat pomnika jest żenująca? Tak, świadczy o tym fakt, że nie
zabierają w niej głosu osoby pochodzenia żydowskiego zamieszkałe w Olkuszu (a są
tacy!) i poza nim. Sprawa dotyczy ich dziadków czy kuzynów zamordowanych przez
Niemców, a oni milczą. Wielce wymowne milczenie.
3.Pan dr Adam Cyra postawił sprawę po męsku i z tego względu, oprócz uznania za
działalność naukową i społeczną, zasługuje na mój szacunek. Niech na starym cmentarzu
katolickim stanie pomnik tylko i wyłącznie prawdziwych Polaków-katolików.
4.Olkuszanie pochodzenia żydowskiego, mimo iż mówili innym językiem i
wyznawali inną wiarę, także zasługują na pamięć, gdyż mieszkali tu od pokoleń, płacili
podatki państwu polskiemu, służyli w polskim wojsku, a w chwili, gdy ich mordowano,
na emigracji w Londynie działały: legalny rząd polski, prezydent, armia itd. Działająca w
kraju formacja wojskowa podległa temu rządowi tj. Armia Krajowa nie była oczywiście
w stanie zapobiec Holokaustowi, lecz m.in. z tego względu byli żołnierze AK działający
w Komitecie Budowy Pomnika powinni czuć się zobowiązani do uczczenia pamięci
olkuskich Żydów.
5.Akcja, której początek dały listy i artykuły
Krzysztofa Kocjana, utrudni działania Komitetu – trudniej
będzie pozyskać sponsorów, bo nikt nie będzie chciał
angażować się w budzącą kontrowersje inicjatywę.
6.Zasadniczym problemem w budowie pomnika są
pieniądze, jeżeli pomnik nie miałby być „pomnikiem
kłamstwa” musiałby wyglądać mniej więcej tak, jak
prezentujemy obok. Większy słupek przedstawia 16000
ofiar pochodzenia żydowskiego, mniejszy 300 ofiar
pochodzenia polskiego. Na razie brak pieniędzy nawet na
upamiętnienie tych 300.
7.Jakiś czas temu w kronice bohaterskich czynów
straży miejskiej zamieszczonej w „Przeglądzie Olkuskim”
ukazała się informacja o udaremnieniu przez strażników
imprezy alkoholowej, w której za stół miała posłużyć płyta
poświęcona „Krwawej Środzie”. Takich pomników chcemy w Olkuszu? Ma ich być
jeszcze więcej? Dla kogo?
8.OSK „Brama” nie będzie organizować, sugerowanej przez pana Adama Cyrę,
akcji budowy pomnika pomordowanych Żydów olkuskich, gdyż nastawiamy się na
działania edukacyjne i ochronę już istniejących zabytków. Dzięki finansowej pomocy
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu wydaliśmy już trzy książki poświęcone temu
tematowi i prowadzimy prace przy uprzątnięciu terenu dawnego cmentarza żydowskiego.
9.W moim przekonaniu należy zaprzestać dzielenia polskich ofiar II wojny
światowej na ochrzczone i obrzezane. Po upływie kilkudziesięciu lat od zakończenia
wojny jasnym się staje, że wróg pozostał ten sam (planowana budowa Centrum przeciw
Wypędzeniom, ewentualne roszczenia o zwrot majątków na Ziemiach Odzyskanych). Za
kilka lat może się okazać, że jednym z nielicznych sojuszników Polski w konflikcie
politycznym z Niemcami stanie się wpływowe, światowe lobby żydowskie.
Jerzy Roś
Prezes OSK „Brama”
„Przegląd Olkuski”, 07.11.2003 r.
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Zapomnieliśmy o Żydach?
Zdewastowana nekropolia
Jeszcze kilka dni po Dniu Wszystkich Świętych groby naszych bliskich
udekorowane są kwiatami i płonącymi zniczami. Nie zapomnieliśmy również o mogiłach
żołnierzy i bohaterów powstań. Jest jednak miejsce, do którego 1 listopada zajrzało
niewielu olkuszan. Być może dlatego, że jest nam wstyd za jego wygląd. To
zdewastowany cmentarz żydowski przy ulicy Kantego.

Popękane macewy, pootwierane grobowce, zniszczone ogrodzenie – to tylko
fragment krajobrazu nekropolii przy ulicy Kantego. Święto Zmarłych, choć przez Żydów
obchodzone w innym miesiącu, nasuwa pewną refleksję. Dlaczego czcimy pamięć
żołnierzy walczących podczas wojen, Rosjan wyzwalających w 1945 roku nasze miasto,
powstańców walczących o wolność Polski w XIX wieku, a zapominamy o kilku
tysiącach olkuszan, których wymordowano podczas okupacji hitlerowskiej tylko dlatego,
iż byli narodowości żydowskiej? Nie ma niestety żadnego usprawiedliwienia dla
mieszkańców i władz miasta przede wszystkim dlatego, że przez ostatnie kilkanaście lat
nikt nie wpadł na pomysł, aby teren ogrodzić i postawić choćby pamiątkową tablicę.
Garstka ludzi z Olkuskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Brama”, która już kilkakrotnie
prowadziła prace porządkowe na cmentarzu, to z pewnością za mało. Wstyd jest jeszcze
większy, gdy przypomnimy wydarzenie sprzed kilku miesięcy. Ale wstydzić powinien się
gospodarz miasta.
Otóż podczas wiosennej wizyty w Olkuszu Szewacha Weissa, ambasadora Izraela
w Polsce, padła obietnica zajęcia się tematem żydowskiej nekropolii. Profesor Weiss
nazwał wówczas cmentarz olkuskich Żydów „otwartą raną” i prosił władze o
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zaopiekowanie się kilkudziesięcioma żydowskimi grobami. Warto przypomnieć, że przed
II wojną światową Żydzi stanowili połowę ludności Srebrnego Grodu. Przez kilka
wieków współtworzyli historię miasta. Wszyscy zginęli w komorach gazowych obozów
koncentracyjnych. Dzisiaj jedną z nielicznych pamiątek, jaka po nich pozostała, jest
nekropolia na Piaskach. Pomimo, iż burmistrz Andrzej Kallista obiecał ambasadorowi
zajęcie się sprawą cmentarza, do dzisiaj nie zmieniło się nic. Oprócz wycięcia kilkunastu
drzew przez członków OSK „Brama” nikt nie kiwnął nawet palcem.
Kilkanaście zniczy, jakie zapłonęły 1 listopada na grobach naszych żydowskich
przodków, to jedyna pamięć, jaką wykazali się mieszkańcy miasta. Szkoda, że
zapomniano o połowie przedwojennego Olkusza. To tak, jakbyśmy dzisiaj wymazali z
pamięci co drugiego naszego sąsiada...
(cz)
„Przegląd Olkuski”, 07.11.2003 r.
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Apel o informacje
Powstanie publikacja o więzionych olkuszanach
Upamiętnieniu mieszkańców Ziemi Olkuskiej, którzy trafili do niemieckich
więzień chce poświęcić najbliższą publikację Adam Cyra. Aby jednak realizacja pomysłu
była możliwa, zwrócił się on do mieszkańców Olkusza i okolic o udostępnienie
dokumentów, które mogą pomóc w ustaleniu faktów. Adam Cyra apeluje o przesyłanie
dokumentów, zdjęć i informacji dotyczących więźniów KL Auschwitz i innych
hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Obecnie przygotowuje on publikację, która
będzie poświęcona upamiętnieniu mieszkańców Olkusza i powiatu olkuskiego w
granicach przedwojennych, przywiezionych w latach drugiej wojny światowej do
hitlerowskich więzień i obozów.
– Posiadam spis kilkuset nazwisk zamordowanych mieszkańców Olkusza i Ziemi
Olkuskiej, ale jest on niepełny – twierdzi Adam Cyra. – Dlatego zwracam się do
wszystkich żyjących byłych więźniów oraz rodzin osób więzionych w hitlerowskich
obozach i więzieniach o przysłanie zdjęć cywilnych więźniów oraz innych zachowanych
dokumentów lub ich kopii, wspomnień oraz wszelkich informacji, jakie mogą dotyczyć
tragicznych losów ofiar KL Auschwitz oraz innych obozów i więzień.
Często w domowych archiwach znajdują się takie, często już zapomniane,
historyczne dowody. Warto więc zastanowić się czy nie trzymamy w piwnicy, na strychu,
w szufladzie materiałów, które poza tym, iż są rodzinną pamiątką są też świadectwem
prawdy. Gdyby któryś z mieszkańców zechciał ujawnić posiadane materiały, może je
udostępnić Adamowi Cyrze z Działu Historyczno–Badawczego Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Zainteresowani mogą się też kontaktować za
pomocą e-maila: muzeum@auschwitz.org.pl bądź telefonicznie pod numerami
033/8448046 lub 033/8448039, fax. 033/8431934.
(IKa)
„Przegląd Olkuski”, 07.11.2003 r.
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Czytelnicy piszą...
Do naszej Redakcji trafiają kolejne listy w sprawie pomnika olkuszan
pomordowanych w czasie wojny. Publikujemy je ponieważ chcemy ukazać nastroje
mieszkańców miasta, którzy interesują się tą sprawą. W większości przeważają głosy, że
inicjatywa upamiętniania ofiar hitlerowców jest cenna. Inną sprawą jest jednak
postawienie anonimowej tablicy czy obelisku poświęconych wszystkim, a inną
umieszczenie na niej konkretnych nazwisk. Skoro z powodu przyjętych kryteriów, nie
mogą się tam znaleźć wszyscy pomordowani, to słuszne jest stwierdzenie, że pomnik nie
będzie pokazywał całej prawdy o wojennych zbrodniach. Na Rynku stoi pomnik
poświęcony olkuszanom poległym i pomordowanym w latach 1939-1945. Jest to miejsce
upamiętniające wszystkich, bez wyjątku. Nie mówi o narodowości czy pochodzeniu.
Kiedy jednak na pomniku mają być zamieszczone nazwiska staje się on miejscem
pamięci o tych właśnie ludziach. A co z innymi? Nas już nie będzie, a pomnik nadal
będzie świadectwem historii. Czy ma to być tylko półprawda?
Coraz częściej wśród naszych Czytelników pojawia się pytanie – a co na to
wszystko władze miasta i powiatu? Olkuszanie przedstawiają kilka argumentów.
Twierdzą, że przecież pomnik ten ma upamiętniać mieszkańców Olkusza i Ziemi
Olkuskiej. Nie oczekują, że władze rozwiążą konflikt, czy wydadzą jakąś decyzję, bo
tego nie mogą uczynić. Mogą jednak przedstawić swoją propozycję. W końcu to na tej
ziemi toczy się spór. Burmistrz i starosta to przedstawiciele mieszkańców. – Władze
zabierają głos w różnych sporach. Czy może być tak, że kiedy poważny konflikt powstaje
w społeczeństwie, władze milczą? Pomagają różnym instytucjom, kiedy mają one
problemy. Dlaczego nie dyskutują w sprawach, które nie dotyczą bezpośrednio urzędów,
ale mieszkańców jak najbardziej tak? – pyta jeden z czytelników. Jest jeszcze jeden
argument – pomnik nie powstanie na ziemi prywatnej. Aby mógł stanąć na cmentarzu,
czy w jakimkolwiek innym miejscu pamięci, potrzebna była zgoda władz. Zasadne są
więc pytania, kto ją wydał, czym się kierował i czy nadal popiera tę ideę. Liczymy, że
władze miasta i powiatu nie pozostawią bez echa pytań mieszkańców. Zwróciliśmy się do
nich o odpowiedź na pytania czytelników. O ich reakcji poinformujemy w kolejnym
numerze.
Szanowna Redakcjo, Drodzy Czytelnicy.
Z dużym zainteresowaniem i uwagą przeczytałam list rozżalonej córki, Pani Haliny
Morawiec, wyrażającej oburzenie na głosy w dyskusji innych czytelników. Jako matka
już w starszym wieku, znam co to jest ból po straszliwych udrękach i śmierci męża i
najbliższych. To los najazdu hitlerowskiego barbarzyńcy zesłał nam te cierpienia. Dzisiaj
po upływie już ponad 60 lat od tamtych wydarzeń jest już pora na pewne refleksje i
wyciągnięcie wniosków z tamtych niechlubnych dni i lat, które nastąpiły po tych
wydarzeniach. Głos mieszkańca Olkusza dotyczył tylko zachowania proporcji pomiędzy
liczbą zamordowanych Polaków, którą historycy oceniają na około 300 a około 16000
zamordowanych Żydów z rejonu Olkusza. I niepokazanie tej proporcji jest naszym,
Polaków i mieszkańców Olkusza, niewybaczalnym (mówiąc bardzo oględnie) błędem.
Przez całe lata powojenne mówiło się tylko o 20. Straconych. Ich pamięci, i słusznie,
wystawiono obelisk i nadano nazwę jednej z ulic. O nich też wspominano i uczono
młodzież w szkołach. Pamiętano przy okazji rocznic upamiętniających tamte mroczne
dni. Jakoś „dziwnym” trafem przez ponad 60 lat zapomniano o Tych 16000, których
rodziny też głęboko opłakiwały. Obce jest mi pojęcie rasizmu, ale i obce też
antysemityzmu. Jestem w wieku pana posła K. Czarneckiego i doskonale pamiętam
przedwojennych Żydów. I myślę, że pan Czarnecki również nie mógł Ich zapomnieć. A
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skoro Żydzi nie byli chowani na naszym cmentarzu i tam nie chodzili, to śmiało zapytuję,
czemu ma służyć upamiętnianie śmierci Żydów na katolickim cmentarzu?? Panią Halinę
Morawiec grzecznie zapytuję, dlaczego tylko na miejscu nieistniejącej synagogi lub
cmentarzu żydowskim można tablicą upamiętnić śmierć ponad 3 tysięcy samych
Olkuszan pochodzenia żydowskiego. Zachowane dokumenty i zdjęcia potwierdzają, że
najbrutalniejsze sceny „Krwawej Środy” miały miejsce na Rynku olkuskim. Dzisiaj
wstydzę się za stan żydowskiego cmentarza, za zniszczoną jak zwykłą szopę Ich
synagogę, ale jeszcze bardziej za te 60 lat antysemityzmu, które jeszcze i dzisiaj u
niektórych Olkuszan trwa nadal, a które pan Czarnecki „pomnikiem kłamstwa” dalej chce
utwierdzać w wolnej Polsce jak za „starej komuny”...
Janina P.
Mieszkanka Olkusza
Nie dzielić ofiar
Głównym źródłem konfliktów wokół planu budowy pomnika upamiętniającego
mieszkańców ziemi olkuskiej, którzy zginęli w hitlerowskich obozach i więzieniach jest
jego nieprzemyślana koncepcja, która wskazuje jednoznacznie na rasowe bądź
narodowościowe uprzedzenia jej autorów. Już sam pomysł lokalizacji pomnika na starym
cmentarzu katolickim stanowi zarzewie konfliktu, skoro wiadomo, że ponad 90 proc.
ofiar było Żydami, a więc większość z nich do katolicyzmu miała – optymistycznie rzecz
ujmując – stosunek obojętny. Czy zatem chodzi tu o ich upamiętnienie, czy – jakby samo
cierpienie i śmierć z powodu ich żydowskości to było mało – pośmiertne upokorzenie?
Problematyczny jest również pomysł zamieszczenia na pomniku imiennej listy
nazwisk pomordowanych. I to z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że nie jest
możliwe umieszczenie nazwisk wszystkich ponad 15 tysięcy ofiar, choćby ze względu na
rozmiary pomnika (musiałoby to być co najmniej kilkadziesiąt tablic). Pozostaje więc
wybór, co z racji przyjętych takich lub innych kryteriów wyboru, może stać się powodem
zasadnej krytyki czy nawet konfliktów. Przyjęta na początku przez inicjatorów pomnika
zasada, że będą to nazwiska tych osób, których istnieją akty zgonu, wywołuje
natychmiast pytanie: czy ma to być pomnik ofiar, czy hitlerowskiej biurokracji?
Pierwotnie zresztą komitet budowy pomnika podawał liczbę ponad 180, po kilku
miesiącach 233 nazwisk, które zamierza umieścić na pomniku; ostatnio zaś Pan Adam
Cyra w liście do „Przeglądu Olkuskiego” (z 31 października 2003) napisał, że „można
ustalić imiennie nazwiska ponad 300 Polaków i ponad 70 Żydów, będących
mieszkańcami Olkusza i ziemi olkuskiej w granicach przedwojennego powiatu, którzy w
czasie II wojny światowej zginęli w niemieckich obozach i więzieniach”. Widzimy więc,
że liczba ta wciąż rośnie. Czy zatem na pomniku ma być uwieczniony aktualny stan
badań Pana Cyry? A co będzie jeśli np. rok po odsłonięciu pomnika ktoś odnajdzie
niezbite dowody śmierci dalszych 5, 10, 200 czy nawet 1000 wymienionych z nazwiska
ofiar? Zostaną dołączone? Czy też okażą się niewarte upamiętnienia, bo „spóźnialskie”?
Dodać należy, że o ile Żydzi stanowili ponad 90 proc. ofiar, to na listach komitetu
proporcje są zgoła odwrotne. Pojawiający się zarzut o chęć zakłamania historii jest więc
jak najbardziej usprawiedliwiony. Czy nie dlatego organizatorzy odmawiają
wiarygodności przechowywanej w Żydowskim Instytucie Historycznym liście 735
nazwisk (opublikowanej w książce Krzysztofa Kocjana „Zagłada olkuskich Żydów”), że
zasadniczo zmienia te proporcje?
Podobnych niejasności jest więcej i pytania można by mnożyć. Ważniejsze jednak
wydaje mi się ustosunkowanie do zawartej w liście Pana Cyry propozycji, w kontekście
której wymienił moje nazwisko. Otóż nie podoba mi się pomysł dwóch pomników –
jednego dla Polaków, drugiego dla Żydów – gdyż za bardzo kojarzy się z segregacją
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rasową stosowaną przez nazistów. Bardzo podoba mi się natomiast zaproponowany przez
niego piękny napis na tablicę na Rynku. Uważam jednak, iż o wiele lepiej byłoby, gdyby
poświęcona ona była nie tylko Żydom, ale wspólnie: Żydom i Polakom (i z napisem w
dwóch językach). Wtedy z kontrowersyjnego pomnika na starym cmentarzu można by
spokojnie zrezygnować, a za zaoszczędzone pieniądze sfinansować publikację niezwykle
cennych badań Pana Adama Cyry oraz działania mające na celu uchronienie przed dalszą
dewastacją zarówno starego cmentarza katolickiego, jak i obu cmentarzy żydowskich.
Wydaje mi się, że w ten sposób pamięć ofiar okupacji byłaby znacznie lepiej uczczona.
Ireneusz Cieślik
„Przegląd Olkuski”, 21.11.2003 r.
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Czytelnicy piszą...
Zgodnie z zapowiedzią z ostatniego numeru o skomentowanie sprawy pomnika
pomordowanych w obozach koncentracyjnych mieszkańców Ziemi Olkuskiej
poprosiliśmy władze miasta i powiatu. Uznaliśmy, że ich zdanie, jako gospodarzy tej
ziemi, może być ważne dla inicjatorów budowy pomnika, a także dla samych
mieszkańców zainteresowanych sprawą. Odpowiedzi burmistrza i starosty na naszą
prośbę publikujemy poniżej.
Pamięć o ofiarach faszyzmu jest w moim przekonaniu ważnym elementem
zarówno ogólnonarodowego, jak również naszego lokalnego patriotyzmu. Inicjatywy
zmierzające do pielęgnowania, wyrażania owej pamięci zasługują bezsprzecznie na
szacunek i pochwałę. Jednak aby właściwie wypełniały swą misję muszą uwzględniać
wszelkie, nieraz trudne do pogodzenia okoliczności. Przede wszystkim nie mogą
krzywdzić niczyich uczuć, ranić jakichkolwiek światopoglądów. Nie spełnienie tych,
podkreślam często niełatwych do zrealizowania, warunków, może wywołać skutek
odmienny od zamierzonego. Szczycimy się bogatą w liczne przejawy tolerancji historią
naszego państwa. Równość obywateli bez względu na poglądy i wyznanie jest silnie
akcentowana w naszej Konstytucji. Wkroczyliśmy na drogę demokracji, wkrótce
zjednoczymy się ze wspólnotą narodów Europy. Fakty te zobowiązują. Owe
niezaprzeczalne wartości winniśmy pielęgnować, kierować się nimi, szczególnie zaś w
życiu publicznym.
Jestem głęboko przekonany, co do jak najlepszych intencji przyświecających idei
budowy pomnika. Wierzę w mądrość inicjatorów tego wzbudzającego coraz szerszą
dyskusję przedsięwzięcia. Z owej wiary i przekonania czerpię nadzieję, że przyjęte
ostatecznie rozwiązanie spotka się z dobrym przyjęciem, zrozumieniem i aprobatą
mieszkańców Olkusza.
Burmistrz miasta i gminy Olkusz
Andrzej Karlista

W związku z pismem skierowanym do mnie w sprawie budowy Pomnika
poświęconego ofiarom pomordowanym w Hitlerowskich Obozach Koncentracyjnych i
Więzieniach Śledczych pochodzącym z byłego Powiatu Olkuskiego informuję, że przy
Powiatowej Radzie Kombatantów i Osób Represjonowanych zawiązał się Komitet
Organizacyjny Budowy Pomnika, symbolu-mogiły, poświęconego Polakom i Żydom,
mieszkańcom Ziemi Olkuskiej, którzy zostali zamordowani w hitlerowskich obozach
koncentracyjnych i więzieniach śledczych.
Komitet jako organ kolegialny, działa na podstawie obowiązujących przepisów
prawnych,
we
własnym
imieniu
podejmuje
suwerenne
decyzje.
Wszelka ingerencja w inicjatywę społeczną środowisk kombatanckich byłaby
podważeniem ich statutowej działalności.
Odnosząc się do udzielenia opinii w imieniu władz powiatu, uprzejmie informuję,
że przedmiotowa sprawa nie była opiniowana, ani na sesji rady Powiatu, ani na
posiedzeniu żadnej komisji Rady, jak również nie było w tej sprawie inicjatywy
uchwałodawczej, a taka jest oficjalna droga do uzyskania opinii powiatu.
Natomiast moja prywatna opinia w tej sprawie, nie jako przedstawiciela Powiatu
Olkuskiego, ale jako mieszkańca miasta Olkusza, nie powinna być rozpatrywana na

97

forum publicznym, by nie być posądzonym o stronniczość, oraz by moje zdanie nie było
przyczyną konfliktu społecznego nagłaśnianego na łamach prasy.
Starosta
Leszek Konarski
„Przegląd Olkuski”, 28.11.2003 r.
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Stracone macewy
OSK „Brama” odzyskało część zabytkowych nagrobków
Dziesięć lat temu Urząd Miasta w Olkuszu oddał do renowacji osiem zabytkowych
macew żydowskich. Trafiły one do zakładu kamieniarskiego w Kielcach i ... zaginęły.
Miasto zapomniało o zabytkach. Dopiero w ubiegłym tygodniu czterem przedstawicielom
Olkuskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Brama” udało się odnaleźć i sprowadzić jedną
macewę, tumbę i zniszczone dwie inne macewy. Zabytkowe nagrobki żydowskie
pochodziły z XVII w. Do 1993 r. znajdowały się one na cmentarzu żydowskim przy ul.
Kolorowej w Olkuszu. Potem zostały przewiezione do Kielc w celu konserwacji.
Działania te miał sfinansować Żydowski Instytut Historyczny. Następnie odnowione
nagrobki miał sprowadzić z powrotem do Olkusza Urząd Miasta. Tak się jednak nie stało.
Dopiero w ubiegłym tygodniu Wojciech Chwast, Olgerd Dziechciarz, Jerzy Roś i Piotr
Więcek z OSK „Brama” sprowadzili jedną z macew, tumbę (część żydowskiego
nagrobku) i kawałki dwóch innych macew z powrotem do Olkusza. Znaleźli je... poza
murami dawno nieistniejącego już zakładu kamieniarskiego. Były zniszczone,
przysypane śmieciami i kamieniami.
Kto jest odpowiedzialny za to haniebne zaniedbanie? O sprawę zniszczonych i
zapomnianych macew zapytaliśmy Urząd Miasta. Tam dowiedzieliśmy się, że inicjatywa
przekazania macew do konserwacji, podobnie jak decyzja w tej sprawie, nie wyszła z
Urzędu. Nieistniejąca już obecnie pracownia konserwatorska AKANT uzyskała zgodę
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na zabranie macew do
konserwacji. Przy przekazaniu obecny był przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków oraz Miejski Konserwator Zabytków. Dalej sprawą macew interesował się
m.in. Józef Lippman Przewodniczący Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Katowicach.
Twierdził on, że części żydowskich nagrobków nie powinny być w ogóle ruszane, ze
względów religijnych. Mijał czas, pracownia konserwacji zabytków AKANT zapewniała,
iż macewy są właściwie zabezpieczone i nic im nie grozi.
– Tymczasem sprawą macew zainteresował się Jan Jagielski, Dyrektor
Żydowskiego Instytutu Historycznego. Dyrektor złożył deklarację współfinansowania
realizacji projektu zagospodarowania cmentarza. Osobiście udał się też do pracowni
konserwacji w podkieleckiej miejscowości w celu identyfikacji olkuskich macew. Wizyta
Jagielskiego przyniosła zaskakujące rezultaty. Okazało się, że pracownia AKANT i
zakład kamieniarski już nie istnieją, a macewy zostały wyrzucone poza ogrodzenie
zakładu. Jagielski nie był w stanie ich zidentyfikować, stwierdził jednak, że nie ma
wszystkich. Istnieje przypuszczenie, że olkuskie macewy trafiły wraz z innymi
konserwowanymi tam na inny cmentarz żydowski – wyjaśnił Jacek Wilk, Miejski
Konserwator Zabytków. Jednocześnie zapewnił, że już wcześniej uzgodnił z firmą
GRAŃ przywiezienie pozostałych macew z powrotem do Olkusza. Transport ten doszedł
jednak do skutku nie za sprawą konserwatora, a dzięki OSK „Brama”. W chwili obecnej
macewy znajdują się na placu za Urzędem Miasta. Jaki będzie ich los? – Skromna dotacja
ze strony żydowskiej nie pozwala na realizację projektu zagospodarowania cmentarza. W
magazynach pracowni kamieniarskiej macewy miały bezpiecznie czekać na
przygotowane do ekspozycji miejsce. Nikt nie mógł się spodziewać, że pracownia nagle
przestanie istnieć, a macewy spotka taki los – wyjaśnił Jacek Wilk.
(Mj)
„Przegląd Olkuski”, 19.11.2003 r.
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Zaginęły zabytkowe nagrobki
Smutny powrót po 10 latach
Chlubimy się zabytkami ziemi olkuskiej, ich reprodukcje zamieszczamy w
wydawnictwach prezentujących atrakcje turystyczne. Niby dbamy o nie, pielęgnujemy, a
czasem gubimy!
Minęło dziesięć długich lat, nim wróciły do Olkusza siedemnastowieczne nagrobki
ze starego cmentarza żydowskiego przy ul. Kolorowej. W 1993 r. wyjechały do renowacji
w warsztacie kamieniarskim w Kielcach. Prace rekonstrukcyjne sfinansował Żydowski
Instytut Historyczny. Ponoć szybko je wykonano. A potem czekano, żeby Olkusz je
odebrał. Miejski konserwator zabytków Jacek Wilk, tłumaczył, że nie może ich zabrać do
Olkusza, bo nie ma ich gdzie przechować. Wyjaśniał, że na starym cmentarzu groziłoby,
że ktoś je zniszczy. Macewy więc leżały w Kielcach, co jakiś czas w ich sprawie dzwonił
Jan Jagielski z ŻIH-u i konserwator J. Wikło z Kielc z pytaniem: „kiedy weźmiecie
macewy?”. ŻIH obiecał sfinansować ich przewóz do Olkusza. Ale nie było odzewu.
Piętrzyły się trudności, oczywiście obiektywne. Zimną było za dużo śniegu, jesienią i
wiosną zbyt grząsko, a latem...? Latem wszyscy byli na urlopach. Minęło więc 10 lat! W
tym czasie padł ów zakład kamieniarski, z jego właścicielem nie idzie się skontaktować,
nie odbiera komórki, zresztą w ciągu pięciu lat, które minęły od jego bankructwa, pewnie
zmienił numer telefonu już z dziesięć razy, przecież ukrywa się przed wierzycielami. A
co się stało przez te lata z macewami? Któż to wie, może zawadzały, a może przydały się
komuś, faktem bowiem jest, że kilka miesięcy temu, gdy pojechał tam badacz historii
olkuskich Żydów Krzysztof Kocjan9 i konserwator J. Wikło, to za murem opuszczonego
warsztatu znaleźli tylko jedną tumbę i kawałki jednego nagrobka. Potem niżej podpisany,
jako członek Olkuskiego Stowarzyszenia „Brama”, które zajęło się problemem, pojechał
tam wraz z olkuskim konserwatorem Wilkiem. W trawie, wśród śmieci i gruzu, odnalazła
się jeszcze jedna macewa i kawałki kolejnej. W piątek, 5 grudnia, wybraliśmy się po
macewy wraz z prezesem „Bramy” Jurkiem Rosiem. Samochód z dźwigiem udostępniła
nam firma „Grań”, dodatkowo Piotr Więcek pojechał do Kielc własnym samochodem
osobowym. Na miejscu załadowaliśmy na ciężarówkę to, co było: tumbę oraz macewę z
1653 roku, i dwa kawałki jeszcze jednego nagrobka. Zabraliśmy też duży kamień, który
wydawał nam się podobny do innej zaginionej tumby, ale okazało się, że to nie jest
nagrobek. To, co znaleźliśmy przywieźliśmy do Olkusza. W porozumieniu z
wiceburmistrzem Dariuszem Rzepką złożone zostały na tyłach Urzędu Miasta, gdzie
macewy pilnowane są przez Straż Miejską. Operacja udała się tylko dzięki niezwykłemu
wyczuciu kierowcy i operatora dźwigu Grzegorza Chwasta. Reasumując. Z ośmiu XVII–
wiecznych nagrobków, jednych z najstarszych w Polsce, zostały dwa i jeszcze kawałki
dwóch. Czy można w takim wypadku mówić o sukcesie?! Cztery macewy nie powróciły
(m.in. z 1618 i 1652 roku), zostały po nich tylko zdjęcia, dlatego my powrócimy do
tematu i postaramy się ustalić, kto odpowiada za ten skandal. Sprawą powinna
zainteresować się prokuratura! Z tego, co już słychać ze środowisk konserwatorskich,
kroi się duża afera! Ale czy kroi się, czy też trwa ona już 10 lat!?
Olkuskie Stowarzyszenie Kulturalne „Brama” składa podziękowania panom
Piotrowi Więckowi z firmy „Grań” i panu Grzegorzowi Chwastowi.
Olgerd Dziechciarz
„Gazeta Krakowska”, 11. 12.2003 r.
9

Na miejscu był Jan Jagielski z ŻIH, a nie Krzysztof Kocjan – przyp. red.
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Po macewach
Jak olkuski magistrat dba o zabytki
Po dziesięciu latach powróciły do Olkusza zabytkowe macewy, oddane w 1993
roku do konserwacji. Wywieziono wtedy do Kielc 8 macew. Teraz powróciła do
Olkusza tumba, jedna macewa i porozbijane szczątki dwóch innych. Kto za to
odpowiada?
Przed 10 laty wybrano 8, najcenniejszych, XVII wiecznych macew, czyli
nagrobków żydowskich, które znajdowały się na terenie starego cmentarza żydowskiego
przy ulicy Kolorowej w Olkuszu. W obecności konserwatorów zabytków zapakowano
macewy na samochód i zawieziono do Kielc. Tam, w jednej z pracowni kamieniarskich
miały zostać poddane konserwacji i rekonstrukcji. Pieniądze na ten cel dał Żydowski
Instytut Historyczny z Warszawy. Olkuski magistrat miał tylko załatwić przywiezienie
macew z powrotem do Olkusza. Były nawet plany ustawienia ich w postaci
symbolicznego pomnika w kształcie menory, czyli żydowskiego świecznika, na terenie
cmentarza przy Kolorowej. Mijały kolejne lata, a odnowione macewy nadal czekały w
Kielcach, aż ktoś przywiezie je do Olkusza.
Sprawą zainteresowało się dopiero Olkuskie Stowarzyszenie Kulturalne „Brama”.
Jego przedstawiciele pojechali ostatnio do Kielc. Okazało się, że zakład kamieniarski,
który zajmował się macewami dawno zbankrutował. Macewy, a właściwie to, co z nich
zostało, członkowie „Bramy” znaleźli wyrzucone za płotem byłego zakładu
kamieniarskiego. Były połamane i przywalone gruzem. W całości zachowała się tylko
jedna z ośmiu macew i jedna tumba. Zaalarmowano Żydowski Instytut Historyczny,
który dał pieniądze na przywiezienie macew do Olkusza. Zajęła się tym „Brama”.
– Dzięki pomocy naszych kolegów z firmy „Grań” udało się zminimalizować koszty
transportu. Zwróciliśmy się do ŻIH-u, aby pozostałe środki, które planowali na ten cel,
przeznaczyć na wydobycie kolejnych macew, którymi wyłożony jest zbiornik w
Pomorzanach. Może uda się wydostać macewy, które znajdują się pod asfaltem
dziedzińca byłego budynku liceum na Piłsudskiego – zastanawia się Olgerd Dziechciarz
ze stowarzyszenia „Brama”.
Niedługo minie dwa lata od spotkania w olkuskim magistracie, w którym wziął
udział Jan Jagielski, pracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie i
przewodniczący fundacji „Wieczna pamięć”. Przywiózł wtedy na spotkanie gotowy
projekt umowy, na podstawie której władze miasta miały otrzymać 5 tys. zł na
rozpoczęcie prac porządkowych na cmentarzu przy Kolorowej. Do tej pory władze
Olkusza nie wystąpiły o te pieniądze.
Niezależnie, jakie konsekwencje poniosą osoby, które z urzędu powinny dbać o
olkuskie zabytki, zniszczonych czy rozkradzionych macew już nic nie wskrzesi. Może
władze Olkusza powinny zmobilizować Miejskiego Konserwatora Zabytków, żeby zajął
się tym, co pozostało. Na razie, przywiezione z Kielc macewy leżą na placu za olkuskim
magistratem.
Jacek Sypień
Ostatnie świadectwa
Jedynymi świadectwami materialnym wielowiekowej obecności ludności
żydowskiej w życiu Olkusza, które przetrwały ostatnią wojnę były dwa cmentarze i
synagoga. Zabytkowa, XVI wieczna synagoga splądrowana podczas wojny przez
Niemców została rozebrana w latach pięćdziesiątych. Los dwóch cmentarzy był niewiele
lepszy.
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Najstarszy cmentarz żydowski znajdował się przy ul. Kolorowej. Cmentarz został
założony w połowie XVI wieku, a najstarsze macewy pochodziły z początku XVII wieku.
To właśnie je oddano do konserwacji w Kielcach. Pod koniec wojny Niemcy przekopali
przez cmentarz głęboki rów przeciwczołgowy. Cześć ocalałych macew wywieziono na
teren przedwojennego gimnazjum przy ul. Piłsudskiego i wybrukowano nimi podwórko.
Nowy cmentarz przy ul. Jana Kantego, założony w XIX wieku przetrwał wojnę z
niewielkimi uszkodzeniami. Jego dewastacja rozpoczęła się pod koniec lat
sześćdziesiątych i trwa do dzisiaj. To wszystko, co zostało po ludności, która przez sześć
wieków współtworzyła obraz miasta.
(syp)
Wstyd za macewy
Przez prawie dziesięć lat, Miejski Konserwator Zabytków w Olkuszu nie znalazł
dnia czasu, żeby przywieźć z Kielc osiem zabytkowych, XVII wiecznych macew
olkuskich Żydów, które trafiły tam do konserwacji. W efekcie, z ośmiu macew została
jedna. Pozostałe zostały zniszczone lub rozkradzione. To, co ocalało, zostało przed
kilkoma dniami przywiezione do Olkusza przez zapaleńców ze stowarzyszenia „Brama”.
Wielki minus dla Jacka Wilka, Miejskiego Konserwatora Zabytków w Olkuszu.
(syp)
„Dziennik Polski”, 12.12.2003 r.
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Skandal z nagrobkami
Dramat w III aktach
Ktoś się musiał bardzo spieszyć. Nawet kluczyków nie wyjął ze stacyjki
bagażówki. Pewnie samochód nie chciał zapalić, więc zostawił go tak, jak stał. Podobnie
uczynił z resztą majątku. A trochę tego jest: warsztat kamieniarski z placem na
kilkanaście arów, okazały dom w stanie surowym zamkniętym. Gdy Robert Mazurek
uciekał przed wierzycielami nie w głowie było mu martwić się o XVII–wieczne
żydowskie nagrobki, które przewieziono do naprawy w jego podkieleckim warsztacie z
dalekiego Olkusza. On swoją robotę zrobił, a że nikt się powierzonymi do rekonstrukcji
zabytkami nie interesował, to on też nie zamierzał się nimi kłopotać. Gdy mu zaczęły
zawadzać, kazał je po prostu wyrzucić za płot.
Akt I. Uprowadzenie
Świadkiem ich wywiezienia był archeolog dr Dariusz Rozmus. Zmuszony jest
sięgnąć w mroki pamięci, bo minęło już przecież przeszło 10 lat: – Widziałem, jak je
wywozili ze starego cmentarza. Nawet się zapytałem, dlaczego je zabierają, więc
wyjaśnili, że nagrobki jadą do konserwacji.
Rozmus był dociekliwy, bo sam interesuje się zabytkami żydowskimi, nawet trzy
książki o nich napisał. Szczególnie interesuje go symbolika nagrobków. Opisał
szczegółowo nowy olkuski cmentarz żydowski. Chciałby też opisać stary, ale jak – skoro
go niemal nie ma. W pracy „Cmentarze żydowskie ziemi olkuskiej” poświęcił staremu
kirkutowi przy ul. Kolorowej raptem stronę tekstu.
Niby więc stary kirkut, pamiętający połowę XVI w. jest, ale jakby go nie było, bo
ostał się po nim tylko kompletnie zaniedbany plac. Jego dewastację zaczęli Niemcy,
którzy w czasie okupacji wywieźli część nagrobków w celu utwardzenia placu przy
dawnym gimnazjum oraz by wyłożyć nimi zbiornik przeciwpożarowy na Pomorzanach.
Potem przez środek cmentarza przekopali rów przeciwczołgowy. Ponoć już po wojnie
rów zasypano wykorzystując do tego wiele z ocalałych macew. Co ciekawe konserwator
Jacek Wikło, który wywoził w 1993 r. macewy do Kielc zapewnia: – Wzięliśmy tylko te
nagrobki, które były uszkodzone. Większość pozostawiliśmy na miejscu.
Jako zostawioną w Olkuszu wymienia m.in. pochodzącą z 1609 r. macewę o
charakterystycznym trójkątnym szczycie. Szkopuł w tym, że na starym cmentarzu nie
widać żadnych nagrobków, może poza jedną pokancerowaną tumbą i kawałkiem
nagrobka z resztkami szafirowej polichromii. Gdzie więc są te pozostawione? Przysypane
ziemią i porośnięte chaszczami? Oby!
Zresztą z wywózką też były problemy, bo macewy okazały się nad wyraz ciężkie.
– Za pierwszym razem nie daliśmy ich rady zabrać – wspomina Wikło. Musieliśmy
przyjechać ponownie, wtedy mieliśmy już stara z dźwigiem i wózek widłowy.
Ponoć zabrano osiem macew, w tym bogato zdobioną tumbę. Wszystkie nagrobki
pochodziły z XVII wieku. W książce o cmentarzach żydowskich w Olkuskiem dr
Rozmus napisał: „Niestety, konserwacją, której podjęła się gliwicka pracownia «Akant»,
objęto tylko najciekawsze z zachowanych w 1993 roku nagrobków”. Teraz, po latach,
można raczej westchnąć – szkoda, że w ogóle te nagrobki wzięto do konserwacji!
Akt drugi. Zapominanie
Jak już wiemy konserwacją zajmowała się gliwicka pracownia „Akant”, która
współpracowała z kieleckim warsztatem kamieniarskim. Środki na renowację zapewniał
Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, którego pracownik Jan Jagielski obiecał
także pieniądze na opłacenie kosztów powrotu macew do Olkusza.
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Macewy dość szybko naprawiono. Na zdjęciach, które w trakcie konserwacji
wykonał Jan Piekło10, widzimy, że wyglądały całkiem nieźle. Warsztat swoją robotę
zrobił, a Jan Jagielski z ŻIH–u i konserwator Wikło poinformowali Olkusz, że nagrobki
są do odebrania. Ale Olkusz macew nie odbierał.
Dlaczego? Piętrzyły się obiektywne trudności; zimą przeszkodą był śnieg, wiosną
czy jesienią było zbyt grząsko... A latem? Latem są wakacje!
– Nie mieliśmy co z nimi zrobić – wyjaśnia miejski konserwator zabytków Jacek
Wilk. – Nie chcieliśmy, by po konserwacji wróciły na stary cmentarz, bo pozostawione
tam same sobie szybko uległyby dewastacji. Najpierw chcieliśmy przygotować dla nich
odpowiednie miejsce.
I latka leciały! Co rusz o sprawie donosiły gazety. O zapomnianych zabytkach
pisali poza niżej podpisanym, także redaktorzy Jacek Sypień i Ala Renkiewicz, a w
książkach: Krzysztof Kocjan (w pracy „Olkuscy Żydzi” zamieścił nawet ich zdjęcia
wykonane na cmentarzu przez Jana Jagielskiego i w warsztacie przez Jana Piekłę) oraz
wspomniany dr Dariusz Rozmus (w pracach „Cmentarze żydowskie ziemi olkuskiej” i
„Nowy cmentarz żydowski w Olkuszu”).
Dziś zdjęcia macew z książki Kocjana to – prócz dokumentacji znajdującej się w
ŻIH–u – jedyny ślad po zaginionych nagrobkach.
Akt III. Odnalezienie
Dopiero gdy w sprawę powrotu macew wmieszało się Olkuskie Stowarzyszenie
Kulturalne „Brama” sprawa ruszyła z miejsca. Zaangażowanie Bramy ucieszyło Jana
Jagielskiego z ŻIH–u, który ponowił zapewnienie o pokryciu kosztów transportu.
– Zmobilizowały nas zdjęcia, jakie przesłał nam Krzysztof Kocjan, który był w
podkieleckim warsztacie wiosną 2003 roku11. Zobaczyliśmy na nich stertę kamieni,
trudno nawet było określić czy to są macewy i tumba wywiezione z olkuskiego cmentarza
– opowiada prezes OSK „Brama” Jerzy Roś, z wykształcenia archeolog.
Do Bilczy, niewielkiej wioski przy drodze z Kielc do Pińczowa, gdzie znajduje się
feralny warsztat wybrałem się z miejskim konserwatorem zabytków Jackiem Wilkiem,
który – tak się złożyło – pojechał zobaczyć powierzone mu macewy po raz pierwszy od
10 lat. Na miejscu zobaczyliśmy obraz nędzy i rozpaczy. Sterta głazów, wśród których
leżały potłuczone nagrobki i jedna lub dwie tumby. Ułamany szczyt jednej z macew
zdołaliśmy zabrać ze sobą do Olkusza.
Kolejny wyjazd zorganizowało już OSK „Brama”. Spieszyliśmy się, bo można
było żywić obawy, że niedługo w ogóle nie będzie już czego stamtąd zabierać. W
piątkowy poranek, 5 grudnia, wybraliśmy się pod Kielce wraz z prezesem „Bramy”
Jurkiem Rosiem. Samochód z dźwigiem kierowany przez Grzegorza Chwasta udostępniła
firma „Grań”, dodatkowo Piotr Więcek jechał własnym samochodem osobowym. Na
miejscu, nie bez trudu, załadowaliśmy na ciężarówkę to, co było: ciężką jak diabli tumbę
oraz macewę z 1653 roku i dwa kawałki jeszcze jednego nagrobka. W tej sytuacji i tak
można mówić o szczęściu, bo zdaniem Rozmusa uratowany został akurat najciekawszy
nagrobek ze starego olkuskiego kirkutu: „Spośród siedmiu widocznych na powierzchni
kamiennych płyt na szczególną uwagę zasługuje wapienny (co samo w sobie jest
ewenementem) nagrobek, o formie bardzo archaicznej” („Cmentarze...”, s. 27). To, co
zostało ze starego kirkutu wyładowaliśmy na tyłach olkuskiego magistratu; piękna
macewa, tumba i kawałki jeszcze jednego nagrobka leżą tam od ponad trzech miesięcy.
Nikt nie ma pomysłu co z nimi zrobić. Ale przynajmniej są w Olkuszu...
Zdjęcia wykonał Jacek Wikło. Postać Jana Piekło to konsekwencja błędu drukarskiego w
książce K. Kocjana Olkuscy Żydzi. Szkic historyczny (Olkusz 1997) – przyp. red.
11
K. Kocjan nie był w warsztacie, był tam i zdjęcia wykonał Jan Jagielski – przyp. red.
10
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Postscriptum
Jacek Wilk nie poczuwa się do winy. Zapewnia, że w rzeczonej sprawie zrobił
wszystko, co w jego mocy. Zastanawia się, czy część macew nie trafiła aby na kielecki
kirkut. To ciekawe, po co Kielce miałyby brać olkuskie macewy na swój cmentarz?! –
zdziwiłem się. Poszedłem jednak tym tropem i zadzwoniłem do kieleckiego konserwatora
Jacka Wikło. Bardzo się zdziwił tym, co ode mnie usłyszał. – Co on opowiada? Nie było
takiego pomysłu. Prace konserwatorskie na cmentarzu żydowskim w Kielcach zostały
zakończone w 1990 roku, na długo przed przyjazdem macew z Olkusza. Pan Wilk mówi
to, żeby się ratować – zdenerwował się Wikło. Nagle jednak wyznał coś zadziwiającego:
– Kiedy Wilk dzwonił do mnie powiedziałem mu przecież, żeby zwalił wszystko na firmę
„Akant”, która odpowiada za całą akcję.
Warto w tym miejscu dodać, że firma „Akant” już nie istnieje.
Konserwator Wikło nie ukrywał przede mną wesołości, tak jakby powiedział dobry
żart i sam się z niego śmiał. Zwróciłem mu uwagę, że Stowarzyszeniu „Brama”
najbardziej zależy na odzyskaniu macew, a nie pociąganiu kogokolwiek do
odpowiedzialności. – Przynajmniej na razie – zapewnił mnie później prezes Bramy Roś.
– Czy próbował pan się jeszcze kontaktować z właścicielem warsztatu, panem
Mazurkiem? Jeśli tak, to może wyjaśnił panu, dlaczego wyrzucił zabytkowe macewy za
płot? – dociekałem.
Konserwator Wikło potwierdził, że udało mu się porozmawiać z Robertem
Mazurkiem, właścicielem warsztatu, który splajtował kilka lat temu. – Wyrzucił je za
ogrodzenie, bo – jak stwierdził – „Ile można było to trzymać?”.
Macewy mu po prostu przeszkadzały. Nikt się nimi nie interesował, więc Mazurek,
który miał na głowie wierzycieli i masę kłopotów, stracił do nich cierpliwość. Dodam, że
z tajemniczym panem Mazurkiem nie idzie się skontaktować. Jego komórka nie
odpowiada. Zresztą można iść o zakład, że ma już nowy numer.
– Jak pan myśli, gdzie są te zaginione macewy? – pytam Wikłę.
– Pewnie leżą tam za ogrodzeniem, tyle że przysypane ziemią – stwierdza
konserwator.
Skoro leżą, to dlaczego ich nie znaleźliśmy? Przecież kopaliśmy w wielu
miejscach. – A może ktoś je ukradł, skuł stare napisy i wykorzystał ponownie?
Wikło wyklucza taką możliwość: – Macewy nie były wykonane z materiału, który
byłby atrakcyjny dla kamieniarzy.
Gdzie więc są zabytkowe XVII-wieczne olkuskie macewy? Czy jeszcze istnieją?
Czy ktoś poczuwa się do winy w związku z całą sprawą?
Olkuska lokalna gazeta przeprowadziła w styczniu sondę wśród czytelników.
Ludzie mieli określić, kto ponosi winę za zgubienie macew. Winą obarczono głównie
Jacka Wilka, bo najwięcej głosów dostał właśnie miejski konserwator zabytków (37 proc.
wskazań), na drugim miejscu uplasowały się ex aequo władze miasta i firma wykonująca
konserwację (po 16 proc.). Sporo punktów dostała fatalistyczna teoria, że tak pewnie
musiało się stać, bo kto mógł przewidzieć coś takiego (32 proc.). Ale czy na pewno tak
musiało się stać?
Olgerd Dziechciarz
„Gazeta Krakowska”, 27-28.03.2004 r.
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Nie zapomnieliśmy
Gdy oglądam przedwojenne zdjęcia olkuskich Żydów, gdy się w nie wpatruję,
nawet jeśli są to uśmiechnięte twarze dzieci, czuję się nieswojo. Podświadomie patrzę na
te oblicza, jakby był wpisany w nie wyrok, jakby ci ludzie nie mieli prawa do szczęścia,
bo przecież już w momencie, kiedy się urodzili, los skazał ich wszystkich na śmierć w
tym samym miejscu i czasie. Stalin, drugi obok Hitlera największy rzeźnik narodów w
XX wieku zwykł mawiać, że „śmierć jednej osoby to dramat, śmierć milionów to tylko
statystyka”.
Ale nawet statystyka może przerazić. Kiedyś oprowadzając szkolną wycieczkę po
śladach olkuskich Żydów, poprosiłem gimnazjalistów, by się policzyli. Zaciekawieni
uczniowie patrzyli na siebie zaskoczeni, może nawet lekko rozbawieni – okazało się, że
była ich dokładnie trzydziestka. Powiedziałem: Pomyślcie, że z całej waszej klasy
przeżyłaby tylko jedna osoba. Patrzyli na mnie przestraszeni. A ja dodałem: Z
przedwojennych mieszkańców Olkusza pochodzenia żydowskiego przeżył dokładnie co
trzydziesty. Statystyka zrobiła wrażenie...
Krzysztof Kocjan, autor wydanej niedawno książki „Zagłada olkuskich Żydów”,
jest z zawodu etnologiem i na swym koncie ma liczne tłumaczenia prac tej miary
francuskich badaczy co Eliade, Dumezil, Levi-Strauss czy Le Goff. Jego pasją są także
dzieje Olkusza, miasta, w którym się urodził i wychował (w pamiętającej średniowiecze
dzielnicy Pomorzany). Mimo że od lat mieszka w Warszawie, nie zapomniał, skąd
wyszedł. Szczególne miejsce w jego badaniach zajmują olkuscy Żydzi. Zainteresował się
nimi, gdy w liceum liznął trochę hebrajskiego. Był zdumiony, jak nikła jest wiedza na
temat kultury żydowskiej, choć była ona przez setki lat także częścią składową kultury
polskiej. Zdumiał go fakt, że o losie połowy mieszkańców Olkusza, którzy zginęli
podczas II wojny światowej, mówi się mniej niż o straceniu przez Niemców w 1940 r. 20
ludzi. Kocjan zaczął więc gromadzić materiały, grzebać w archiwach. Miał szczęście, bo
trafił na ludzi, którzy wsparli go w tych poszukiwaniach. Szczególną pomoc uzyskał z
Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, zwłaszcza od Jana Jagielskiego.
Cały czas Krzysztof Kocjan miał przed sobą jasny cel – skończyć z anonimowością
ofiar! Mówi z naciskiem, że podczas lat spędzonych nad dokumentami, zdjęciami z
czasów Holokaustu, najważniejsze dla niego stało się, by zagłada ponad czterech tysięcy
przedwojennych olkuskich Żydów nie była tylko pojęciem z zakresu statystyki, ale
oddaniem prawdy o dramacie każdej z tych zamordowanych osób: „Chcę, żeby nie byli
to anonimowi ludzie, chcę żebyśmy znali ich nazwiska, twarze”. Dzięki jego pracy,
dokumentom, które zgromadził, zdjęciom, które odnalazł, wiele bezimiennych dotąd
twarzy przestało takimi być.
Wiele zdjęć olkuskich Żydów przechowuje Muzeum Regionalne PTTK. To cud, że
te zdjęcia przetrwały. Kilka lat temu do muzeum zajrzała matka z dorosłą córką.
Przyjechały z Izraela. Proszę sobie wyobrazić szok kobiety, która po kilkudziesięciu
latach zobaczyła podobiznę ojca. Nie miała żadnej jego fotografii, nie mogła liczyć na to,
że jakieś jego zdjęcie ocalało. Po prostu ze zwykłej ciekawości oglądała kolekcję
judaików w muzeum i nagle go rozpoznała. Jej córka zobaczyła wtedy, jak wyglądał
dziadek. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale gdy na promocję książki Kocjana
przyjechał do Olkusza ambasador Izraela Szewach Weiss, to mówił, że w jego kraju
„było całe pokolenie ludzi, którzy wychowali się bez dziadka i babci”. My, których nie
dotknęła Zagłada, pamiętamy dziadków; wiemy jak wyglądali, wspominamy chwile
spędzone na ich kolanach... Czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że nawet nie mamy
ich zdjęcia?
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Gdy Szewach Weiss odwiedził 42-tysięczny Olkusz, dla wielu mieszkańców ta
wizyta była zaskoczeniem. Gdy prof. Weiss w Biurze Wystaw Artystycznych, gdzie
prezentowano zdjęcia jego przyjaciółki Nili Epstein, opowiadał o swoim życiu,
wspominał długie miesiące spędzone w piwnicy pewnego domu w Borysławiu (dziś
Ukraina). Słuchający go z wielkim skupieniem olkuszanie nie śmiali mu przeszkodzić.
Czerwoni ze wstydu nie powiedzieli ani słowa, gdy ambasador wyznał, co sądzi o stanie
olkuskiego cmentarza żydowskiego. Zajrzał na tę zdewastowaną nekropolię i wrócił – jak
się wyraził – „z krwawiącym sercem”. Słuchający nie powiedzieli ani słowa, gdy prof.
Weiss mówił o pewnym zdjęciu z tzw. Krwawej Środy. Prof. Weiss, nie znając jeszcze
dokładnie książki Kocjana, pomylił ów dzień okupacyjnej martyrologii wszystkich
mieszkańców Olkusza, z dniem, w którym tutejsi Żydzi zostali wywiezieni przez
Niemców do komór gazowych Oświęcimia i Brzezinki. Zdjęcia zarówno z Krwawej
Środy, jak i z wywózki do Oświęcimia znalazły się w książce Krzysztofa Kocjana. Te
dwa dramaty dzielą dwa lata.
Krwawa Środa była ostatnim wspólnym dla Polaków i Żydów wydarzeniem w
dziejach miasta i było to wydarzenie tragiczne. W lipcu 1940 r., czyli jeszcze przed
powstaniem olkuskiego getta, w ramach odwetu za zabicie przez niezidentyfikowanego
sprawcę niemieckiego policjanta, okupanci zapędzili na kilka olkuskich placów
wszystkich mężczyzn w wieku od 15 do 55 lat. Właśnie zdjęcie z tego wydarzenia,
przedstawiające wyszydzanie przez niemieckich żołnierzy Mosze Hagermana, syna
Icchaka, dajana w tałesie i z tefilinem na czole na olkuskim rynku, znane jest z wielu
publikacji, nie tylko polskich. Ostatnio znalazłem tę fotografię w albumie należącym do
36-tomowego cyklu poświęconego II wojnie światowej, który jest polską edycją
amerykańskiego wydawnictwa. Pod zdjęciem był podpis: „W jednym z polskich miast
ortodoksyjny Żyd odprawia modły nad ciałami dopiero co rozstrzelanych Żydów, stając
się przedmiotem kpin ze strony przechodzących niemieckich żołnierzy”. Ów Żyd nie stał
nad rozstrzelanymi, ale nad leżącymi na rynku Żydami i Polakami, mieszkańcami
Olkusza.
Co się wtedy stało? Otóż przez cały dzień, właśnie środę, mężczyźni leżeli z twarzą
do ziemi, a Niemcy maltretowali ich i straszyli rozstrzelaniem. Okupanci
„demokratycznie” wyciągnęli z domów wszystkich mężczyzn, więc powtórzmy, że obok
siebie leżeli mieszkańcy miasta narodowości polskiej i żydowskiej. Wtedy, ostatni raz,
olkuszanie byli razem. Wspominam o tym dniu, o tym błędzie w podpisie, bo w dziejach
miasta jest to dzień szczególny, nie dlatego, że okupacyjny i dramatyczny. Szczególny –
bo cierpieliśmy razem.
Potem, w północnych dzielnicach miasta, skąd uprzednio wygnano polskich
właścicieli domów, powstało getto. A jeszcze później, latem 1942 r., cała olkuska
diaspora żydowska została zapakowana do pociągu i wywieziona do Oświęcimia. Wiele
zdjęć i relacji z książki Kocjana poświęconych jest życiu w getcie i ostatnim chwilom
Żydów w Olkuszu. Na zdjęciach widzimy ich drogę przez mękę, gdy konwojowani przez
żydowską policję idą ku swemu przeznaczeniu. Na kilku zdjęciach widać oprawców.
Widzimy plac przed gimnazjum żeńskim12, gdy ludzie zbierają się do drogi. Widzimy
małe dzieci, trzymające się kurczowo rodziców. Gdzieniegdzie widzimy zabieganych
przechodniów albo ludzi stojących w bramach, którzy patrzą na wypędzanych z Olkusza
Żydów. Potem są zdjęcia z dworca kolejowego. Ludzie wsiadają do pociągu. Stary
mężczyzna z dużym workiem na plecach patrzy w obiektyw aparatu, za chwilę postawi
nogę na schodku. Obok stoi niemiecki policjant z karabinem na ramieniu. I to już jest
koniec.
12

Chodzi o przedwojenne gimnazjum męskie – przyp. red.
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Autor, zbierając materiały do książki, dotarł do tych nielicznych, którzy przeżyli.
Mieszkają w całym świecie – w Izraelu, w USA, Niemczech, Austrii, dwoje w Polsce.
Jeden z dawnych obywateli Olkusza, mieszkający w Monachium, z którym Kocjan
spotkał się osobiście, ma zdjęcie swojego rodzinnego miasta wiszące nad jego łóżkiem.
Gdy kładzie się spać i gdy się budzi, ma przed oczami miasto swojego dzieciństwa.
Wspominając Olkusz, miał łzy w oczach. Inny olkuszanin narodowości żydowskiej
zagląda do miasta swego dzieciństwa raz do roku, odmawia wówczas kadysz pod
okazałymi kasztanowcami, które rosną przy ulicy Kościuszki. To na jednym z tych
wiekowych drzew Niemcy powiesili jego brata oskarżonego o szmugiel. Wstrząsające
zdjęcia powieszonych ludzi zachowały się, bo Niemcy lubili uwieczniać na fotografiach
chwile swojego „triumfu”.
W książce Kocjana znalazła się lista ponad siedmiuset nazwisk Żydów
wywiezionych do Oświęcimia, którą autor znalazł w Żydowskim Instytucie
Historycznym. Przeglądając ją, Szewach Weiss zwrócił uwagę, że są na niej dzieci, które,
gdyby żyły, byłyby dziś młodsze od niego.
Ambasador Izraela wspominał w jednym z wywiadów, że gdyby nie Holokaust, to
Polska liczyłaby 50 mln ludzi, dostawalibyśmy pięć Nagród Nobla rocznie i bylibyśmy
krajem wysoko rozwiniętym. Spytałem go, jak wyglądałby olkuski sztetł, gdyby nie było
wojny – odpowiedział: „Żylibyśmy obok siebie, my słyszelibyśmy dźwięk dzwonu z
waszego kościoła, wy śpiew naszego kantora. I nie tylko wasz cmentarz byłby
posprzątany, ale także nasz...”
Czyli mogłoby być tak, jak było przez kilkaset lat; wszak pierwsze wzmianki o
olkuskich Żydach pochodzą ze średniowiecza. Dodajmy, że ku zaskoczeniu wielu
historyków najstarszą znaną nazwę Olkusza (HA-ELQOSI) znaleziono w komentarzu do
Księgi Proroka Nahuma autorstwa Rabbiego Szlomo Ben Ischaqa, czyli Rashiego,
uczonego z francuskiego miasta Troyes, który żył w latach 1040-1105. Żydzi inwestowali
w olkuskie górnictwo, wraz z królem i szlachtą budowali sztolnie odwadniające,
handlowali, modlili się w przebudowanej w synagogę baszcie obronnej, należała do nich
większość domów w śródmieściu, sklepów i składów. A potem przyszli barbarzyńcy z
zachodu i zostali wymordowani. Zaległa cisza. I trwała kilkadziesiąt lat...
W Olkuszu ludzie zaczynają przypominać sobie dzieje swojego miasta. Za PRL
nikt nawet się nie zająknął, że Żydzi stanowili ponad 90 procent wszystkich
wymordowanych mieszkańców powiatu. Stary cmentarz pozostał pustym placem, nowy
kirkut popadł w ruinę. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych, już w III RP, zaczęto
przypominać sobie żydowskich sąsiadów, naszych „starszych braci w wierze”. Do
naprawy trafiły zabytkowe macewy ze starego kirkutu, członkowie Olkuskiego
Stowarzyszenia Kulturalnego „Brama” wykarczowali część drzew samosiejek na nowym
cmentarzu. Pojawiły się publikacje poświęcone olkuskim Żydom. Ostatnio ukazała się
nie tylko omówiona praca Kocjana, ale też „Nowy cmentarz żydowski w Olkuszu”, pod
redakcją Dariusza Rozmusa (współautorstwa: Krzysztofa Kocjana, Anny Michałowskiej,
Marty Rozmus i Andrzeja Witka). Reportaż o odkrywaniu śladów żydowskich w Olkuszu
opublikował „Tygodnik Powszechny”. Są oczywiście i tacy, którzy nie chcą pamiętać,
albo pamiętają źle, ale nimi się nie zajmujmy.
Swego czasu przyjechał do Olkusza z jednodniową, sentymentalną wizytą Wolf
Gliksztajn. Ocalał, choć był w transporcie i trafił do obozu w Oświęcimiu13. Był w Polsce
pierwszy raz od wojny. W towarzystwie żony i syna zwiedził rodzinne miasto. Na
pytanie, czy spotkał kogoś znajomego, spojrzał na mnie uśmiechnięty, ale za tym
Wolf Gliksztajn był na placu gimnazjalnym w trakcie likwidacji olkuskiego getta i po selekcji
wraz z grupą młodych olkuskich Żydów wywieziony został do obozu przejściowego w Sosnowcu,
a następnie do obozów pracy – przyp. red.
13
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grymasem krył się smutek, bo Wolf Gliksztajn spotkał wiele znajomych miejsc, ale ani
jednej znajomej osoby. Spytałem go jeszcze, czy przyjechałby do Olkusza, gdyby nie
ukazała się książka Krzysztofa Kocjana i przy tej okazji nie dostał zaproszenia od
nowych władz miasta. Powiedział, że nie. Czy dla autora książki może być większy
komplement? Wierzę, iż Wolf Gliksztajn pojechał do Monachium, by opowiedzieć
swoim przyjaciołom, olkuskim Żydom, że ich miasto jest piękne i o nich pamięta.
Olgerd Dziechciarz
„Więź”, nr 3 (545), marzec 2004 r.
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Powrót do przeszłości
Czekałem rok i nie doczekałem się. Pewien człowiek obiecał mi przesłać relację z
wizyty w Olkuszu, wizyty, którą złożył w naszym mieście po 61 latach nieobecności.
Byłem ciekaw jak Olkusz opisze, na co zwróci uwagę, jakich użyje słów. Miałem
nadzieję, że na piśmie będzie bardziej otwarty, niż w rozmowie. Liczyłem, że się odsłoni.
Ale nie napisał. Pozostało mi więc tylko oprzeć się na pełnej niedomówień rozmowie i
wrażeniach, jakie odniosłem podczas tych kilku godzin, które razem spędziliśmy. Miałem
zbyt mało czasu by poznać tego człowieka, ale – Bóg mi świadkiem – starałem się. Nie
zdołałem. Winna jest historia.
Zaczęło się od telefonu. Dzwonił Krzysiek Kocjan, od wielu lat badający dzieje
olkuskich Żydów. – Słuchaj – powiedział. – Do Olkusza przyjeżdża Wolf Gluckstein, to
jeden z cudem ocalałych olkuskich Żydów. Przeżył Oświęcim. Mieszka w Monachium i
będzie w Olkuszu po raz pierwszy od wyjazdu stąd. Poradziłem mu, żeby się do ciebie
zgłosił. – W porządku – zgodziłem się. Dawno minął czas zapowiadanej wizyty, gdy
wreszcie ktoś zadzwonił do drzwi BWA. To był on – gość z przeszłości; niski, ukryty za
ciemnymi okularami, w czapce z daszkiem, z wyglądu 75 lat. Nie był sam; do miasta
swej młodości przywiózł także niemiecką żonę i syna, oboje nie mówili po polsku.
Wymieniliśmy ceremonialne uśmiechy. Usiedliśmy. Zapadła cisza, którą moi goście
wykorzystali na rozglądniecie się po siermiężnym zapleczu galerii. Zaczął pan Wolf.
Przeprosił za spóźnienie; po prostu spacerowali po mieście, zajrzeli na kirkut.
Przygotowując się do tej rozmowy, szukałem informacji o Gluksteinach. Znalazłem
ich na liście wysiedlonych z Olkusza w czerwcu 1942 r. Ale kiedy Wolf Glukstein
siedział przede mną, czułem jak jest spięty, i ja również byłem spięty, więc nie miałem
odwagi spytać, co się stało z urodzoną w 1862 r. Temerą Glukstein czy młodszym od niej
o ćwierć wieku Mosze, czy najmłodszym z całej trójki Chaimem (przyszedł na świat w
1929). Tym bardziej nie miałem odwagi, że znałem odpowiedź. Po co więc było pytać? Z
kolei w Książce Telefonicznej z 1938 r. znalazłem: Abram Gluckstein, zakład krawiecki
przy ul. 3 Maja. Dziś ul. 3 Maja nosi nazwę ul. Króla Kazimierza Wielkiego. Pan Wolf
mówił o domu na początku tej ulicy, chyba tym samym, w którym pracował krawiec
Gluckstein reklamujący swoje usługi w przedwojennej książce telefonicznej.
Mój gość zerkał przez okno Dworku Machnickich. Patrzył na ogród, niebieski
wiadukt na drodze do Chrzanowa, na tory kolejowe. Cały czas się uśmiechał. – Stąd, z
góry Machnickich zjeżdżaliśmy na sankach. Aż do torów kolejowych – powiedział. Wolf
Glukstein nie był w rodzinnym mieście od 61 lat. W 1942 został wraz z tysiącami
olkuskich Żydów wywieziony do Oświęcimia. Jako jeden z nielicznych nie zginął. Po
wyzwoleniu wyjechał z Polski. Zamieszkał w Monachium. Zawsze mnie zastanawiało,
dlaczego tak wielu ocalałych z Holokaustu zamieszkało po wojnie w Niemczech. Miałem
zamiar zapytać o to Glukszteina, ale nie zapytałem. Jeszcze wielu pytań mu nie zadałem,
bo po prostu nie potrafiłem. Zresztą mój rozmówca wolał rozmawiać o Olkuszu. Nawet w
Monachium, wyznał, często myśli o naszym mieście. Mieszka tam, jak się okazało, kilku
olkuszan: – Czasem się spotykamy i wspominamy. Rozmawiają w jidysz i po polsku.
Chwilami brakowało mu słów, ale szybko je sobie przypominał, a przecież polszczyzny
używał sporadycznie. Olkusz zrobił na nim ogromne wrażenie: – Miasto bardzo się
zmieniło. Jest takie duże. Pamiętam, że liczyło 12 tys. mieszkańców... – Teraz ma ponad
40 – wtrąciłem. – Nasza kamienica wydawała się taka wielka, a teraz jest tu tyle dużych
domów – ciągnął. To zaskakujące, iż Olkusz zdał się komuś duży, i to komuś, kto od
kilkudziesięciu lat mieszka w Monachium. – Spotkał pan kogoś znajomego? – zapytałem
nieopatrznie. Po tak głupim pytaniu powinien spojrzeć na mnie z politowaniem, a on
wciąż się uśmiechał. Ale smutny był to uśmiech. Kiwnął przecząco głową. Spotkał wiele
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znajomych ulic, domów, ale żadnej znajomej osoby. Zapytałem o panią Janinę Majewską,
córkę przedwojennego burmistrza. Znał z widzenia burmistrza Majewskiego.
Jak wspominał Olkusz? Mówił powoli, jakby obrazy przeszłości przeciskały mu się
przez usta wąskim strumieniem. Pamiętał tylko dobre rzeczy: – Przypominam sobie jak
graliśmy na boisku na Czarnej Górze. Jest tam jeszcze boisko? – spytał. – Jest. Gra na
nim KS Olkusz – ja na to. – Chodziliśmy na wycieczki do Rabsztyna, na Pustynię
Błędowską, na Mazaniec – ciągnął. Wtedy już mnie nie widział, znów był na wycieczce
pod Mazańcem, biegał wśród sosen, kopał z kolegami piłkę, a bezchmurne niebo nie
zwiastowało nadchodzącej burzy. Odprowadziłem ich na rynek, gdzie Gluksteinowie
zostawili samochód. Pojawił się parkingowy i zaczął nas rugać, bo auto stało w miejscu,
gdzie obowiązywał zakaz postoju. Poprosiłem o łagodny wymiar kary: – Ten pan nie był
w Olkuszu od 60 lat. Parkingowy zachował się pięknie: – A to inna sprawa. Pan nic nie
płaci. Glukstein był zdumiony. Podziękował. Gdy się żegnaliśmy, zapytałem, co
sprawiło, że przyjechał do Olkusza po tylu latach? Odparł: książka „Zagłada olkuskich
Żydów” Krzyśka Kocjana. Zrozumiałem, Wolf Glukstein chciał dowodu, że jego miasto
nie zapomniało, że pamiętamy i będziemy pamiętać. Pamięć może być zawodna, słów
można się wyprzeć, domy zburzyć, ale nie można zniszczyć tego, co utrwalone w
książkach. Być może Glukstein nigdy więcej do Olkusza nie przyjedzie, ale przecież
wrócił.
Olgerd Dziechciarz
„Gazeta Krakowska”, 8.07. 2004 r.
(Przedruk w: Olgerd Dziechciarz, „Partykularne interesy”, Olkusz 2005, s. 201-202.)

111

Pomnik – oznaka pamięci
Trwają prace na starym cmentarzu
Trwają prace nad budową pomnika - symbolu poświęconego pamięci olkuszan i
osób z okolic miasta, pomordowanych w obozach hitlerowskich w czasie II wojny
światowej. Działania utrudniają jednak problemy finansowe.
Nad budową pomnika czuwają członkowie Polskiego Związku Byłych Więźniów
Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Koło nr 2 w Olkuszu
oraz Organizacje Kombatanckie zgłoszone w Powiatowej Radzie Kombatantów. Pomnik
składający się z płyty głównej i sześciu tablic pamiątkowych z wyrytymi nazwiskami
pomordowanych, ma powstać na starym cmentarzu w Olkuszu. W tej chwili położone są
już fundamenty, zakupiono także granit i zamówiono czerwony piaskowiec, z którego
wykonana będzie płyta główna. Będzie ona miała około 2 metrów długości i metr
wysokości. Obok stanie sześć tablic z wygrawerowanymi nazwiskami pomordowanych
mieszkańców Olkusza i okolic. Dotąd udało się zebrać około 370 nazwisk zabitych. Lista
wciąż jest otwarta. Do 31 sierpnia można jeszcze zgłaszać nazwiska osób, które straciły
życie w obozach. W tej sprawie można kontaktować się telefonicznie z Kazimierzem
Czarneckim: 6431076 lub bezpośrednio zgłaszając się pod jego adres: Olkusz, Aleja
Tysiąclecia 7/37. Oprócz nazwisk, rodziny mogą zgłaszać dokumenty dotyczące osób
pomordowanych lub tych, które przeżyły obozy. Na tej podstawie bowiem zostanie
opracowana specjalna księga pamiątkowa.
Co ważne, na pomniku oprócz konkretnych nazwisk, znajdzie się również
wspomnienie wszystkich bezimiennych.
Na razie trudno określić dokładną datę odsłonięcia pomnika. Wiele zależy od
funduszy, tych jednak wciąż jest za mało. Całkowity koszt budowy obelisku wynosi
bowiem około 42 tys. zł. a w tym momencie na koncie Polskiego Związku Byłych
Więźniów jest 20 tys. zł. Dlatego też inicjatorzy budowy pomnika zwracają się z apelem
do wszystkich, którzy zechcieliby wspomóc ich akcję. Pieniądze można wpłacać na nowe
konto: Pol. Zw. Byłych Więźn. Polit. Hitl. Więzień i Oboz. Konc. Koło nr 2, ul. Szpitalna
9, 32-300 Olkusz; nr konta: 18102024300000820200016246 z dopiskiem „Wpłata na
budowę pomnika”. O pomoc proszone są również lokalne władze.
(Mj)
„Przegląd Olkuski”, 16.07.2004 r.
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Pamięć
01.08.2004

W sobotę 31 lipca władze powiatu, miasta, kombatanci oraz przedstawiciele
różnych organizacji społecznych i politycznych uczcili kolejną 64 rocznicę Krwawej
Środy. Krwawa Środa, typowy akt ślepej zemsty hitlerowców godny pamięci i oddania
hołdu tym, którzy cierpieli tylko za to, że byli Polakami.
W 1942 roku, a więc dwa lata później na przełomie czerwca i lipca hitlerowcy
deportowali z Olkusza w „nieznanym” kierunku prawie 3,5 tysiąca obywateli naszego
miasta narodowości żydowskiej. Tylko dlatego, że byli Żydami. Około trzech tysięcy
naszych ówczesnych sąsiadów zaginęło bez śladu, bez wieści. Nikt nie miał też złudzeń.
Pociągi takie, jakimi ich wywieziono przez okres hitlerowskiej okupacji jeździły w
różnych kierunkach, lecz zawsze stacją docelową była zagłada. Holocaust olkuskich
Żydów doczekał się wielu opracowań naukowych, popularnych, znajduje dobre miejsce
w pamięci tych, którzy hitlerowską okupację przeżyli w Olkuszu. Tragedia ta nie może
jednak z różnych niezrozumiałych powodów znaleźć właściwego jej wielkości
upamiętnienia.
Władze powiatu i miasta w trakcie wizyty w Olkuszu ówczesnego ambasadora
Izraela w Polsce Pana Szewacha Weissa w 2003 r. bez żenady pokazały mu ruiny tego, co
dawniej było żydowskim cmentarzem, obnażając również (niestety) nasz stosunek do
dawnych sąsiadów, a prośby ambasadora o opiekę nad zdewastowanym kirkutem, mimo
zapewnień, do dziś nie doczekały się realizacji.
Wszyscy ci, którzy obecnie decydują o najważniejszych sprawach naszej miejskiej,
gminnej, czy powiatowej społeczności startując w wyborach mieli gęby wypchane
różnego rodzaju deklaracjami, a słowa: uczciwość, przyzwoitość i sprawiedliwość
odmieniane na różne sposoby powtarzane były w przeróżnych kontekstach bez oglądania
się na konsekwencje, jakie niesie ich użycie. Słowa te nie znajdują potwierdzenia w
konkretnych działaniach, a przecież włączenie do rocznicowych obchodów okupacyjnych
tragedii nie wymaga żadnych wielkich przedsięwzięć. Podejmowane przez niektórych
próby upamiętnienia olkuszan poległych w czasie okupacji z niewiadomych przyczyn nie
obejmują naszych zamordowanych sąsiadów. Pokrętne tłumaczenia inicjatorów
powstania monumentu powodują, że pomnik, który ma stanąć na olkuskim Starym
Cmentarzu może stać się pomnikiem hańby.
Dlaczego tak się dzieje? Czego się obawiamy? Czy mamy coś do ukrycia?
Czy w tragedii olkuskich Żydów jest coś, czego powinniśmy się wstydzić?
Postępowanie takie daje do myślenia, a ludziom nam nieprzyjaznym powód do
twierdzenia, że Polacy również przyczynili się do zagłady Żydów. Włączenie do
oficjalnych obchodów upamiętniających okupacyjne lipcowe tragedie olkuszan rocznic
likwidacji olkuskiego ghetta i deportacji Żydów do miejsc zagłady powinno stać się
przyczynkiem do prezentowania historii naszego miasta bez przemilczeń i
niedomówień. Nie może być tak, by jedni olkuszanie byli godni upamiętnienia, a inni
skazani na zapomnienie.

Włodzimierz Baran
Strona internetowa: Zwolnieni-zatrudnieni.w.interia.pl
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Pamiętają o tragedii
W sobotnie przedpołudnie, na olkuskim rynku odbyły się krótkie uroczystości
związane z dwoma, tragicznymi dla miasta wydarzeniami sprzed ponad pół wieku. W
połowie lipca 1940 roku Niemcy, w odwet za zastrzelenie policjanta, zgładzili w Olkuszu
dwudziestu Polaków. Dwa tygodnie później spędzono na rynek całą męską ludność
Olkusza. Wielu z nich zginęło. To tragiczne wydarzenie przeszło do historii jako Krwawa
Środa.
Minutę przed dziesiątą zawyły syreny strażackie. Uroczystość rozpoczął apel
złożony burmistrzowi przez Wacława Bernasia naczelnika olkuskiej OSP. Burmistrz w
swoim krótkim przemówieniu przypomniał historię tych tragicznych dla miasta
wydarzeń. Po nim wystąpił Tadeusz Taborek, przewodniczący Powiatowej Rady
Kombatantów i Osób Represjonowanych, który przypomniał przebieg tych wydarzeń,
tragicznych dla mieszkańców miasta. – Mieszkańcy Olkusza leżeli twarzą do bruku, nie
wiedząc, jaki los zgotują im oprawcy. Wielu z nich posiwiało przez te kilkanaście godzin,
inni jeszcze bardzo długo nie mogli otrząsnąć się z tych wydarzeń – mówił Tadeusz
Taborek. Po przemówieniach oraz apelu poległych, podczas którego wymieniono
wszystkich zabitych podczas wydarzeń, związanych z krwawą środą, przedstawiciele
organizacji kombatanckich, władz miejskich, powiatowych oraz reprezentanci
parlamentarzystów. W uroczystościach wzięły udział tylko cztery poczty sztandarowe
ochotniczych straży pożarnych oraz organizacji kombatanckich. Uroczystość zakończyła
Rota, odegrana przez miejską reprezentacyjną orkiestrę dętą Emalii pod dyrekcją
Wiesława Sikory.
Niestety niewielu olkuszan przyszło na rynek, aby wspomnieć to najtragiczniejsze
wydarzenie w Olkuszu podczas całej okupacji. W połowie lipca 1940 roku Niemcy, w
odwet za zastrzelenie policjanta, zgładzili dwudziestu Polaków. Ich pamięci poświęcona
jest tablica pamiątkowa przy trasie 94, a także płyta w olkuskim rynku, pod którą
składano w sobotę kwiaty. Dwa tygodnie później, w dzień nazwany później „Krwawą
Środą”, okupanci wywlekli z domów niemal wszystkich mężczyzn. Przetrzymywali i
torturowali ich w pięciu punktach miasta, w tym na rynku.
(PAZ)
„Dziennik Polski”, 3.08.2004 r.
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Pomnik kłamstwa?
Chciałbym wierzyć, że intencje są szlachetne, i właściwie wierzę, że takie są, a
dokładnie były. Chciałbym wierzyć, że pomysł budowy pomnika olkuszan, ofiar obozów
koncentracyjnych, ma na celu upamiętnienie wszystkich, bez względu na narodowość,
wyznanie czy poglądy. Ale dyskusja, jaka się wokół tego pomnika toczy, moją wiarę w
sens jego budowy gruntownie podkopała. Kiedy czytam apel pana Kazimierza
Czarneckiego, Honorowego Obywatela Olkusza i członka Polskiego Związku Byłych
Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, iż wciąż
otwarta jest lista ofiar, które będą upamiętnione na marmurowych tablicach, nie wierzę w
to zapewnienie. Wielokrotnie Krzysztof Kocjan i Ireneusz Cieślik, autorzy zajmujący się
losami olkuskich Żydów, domagali się, by na tablicach umieścić też nazwiska m.in. 735
olkuskich Izraelitów wywiezionych do Oświęcimia w czerwcu 1942 r. i tamże
zamordowanych (K. Kocjan odszukał rzeczoną listę w archiwum Żydowskiego Instytutu
Historycznego). Jednak ich apel pozostał bez konstruktywnej odpowiedzi. Adresaci
listów otwartych, jakie wystosowali w tej sprawie Kocjan i Cieślik, mnożyli jedynie
wątpliwości. Ale czy można mieć wątpliwości w to, że ludzie z listy nie żyją? Nie mają
takich wątpliwości Cieślik i Kocjan, nie mają jej Żydzi, ale mają je budujący pomnik. Nie
wierzę też niestety, by akurat mój skromny tekst coś mógł w tej materii zmienić. Ale czy
świadomość daremności tej próby powinien powstrzymać mnie przed jeszcze jedną próbą
ratowania dobrego imienia Olkusza?! Ten tekst jest więc prośbą, pewnie ostatnią, by
uratowano dobre imię naszego miasta, bo kiedy pomnik powstanie, będzie już za późno!
Kocjan napisał jasno, że jeśli organizatorzy nie zamieszczą na listach olkuszan
narodowości żydowskiej, to na Starym Cmentarzu w Olkuszu powstanie „pomnik
kłamstwa”. Inicjatorzy budowy na razie zebrali 340 nazwisk. Ponoć ciągle czekają na
następne. Zwracam się do członków Komitetu Budowy z prośbą, by jeszcze raz
zastanowili się nad konsekwencjami swojego uporu. Dalej utrzymują Panowie, że bez
aktów zgonu nie możecie umieścić nazwisk tych ludzi na pomniku?! Fakt, iż Niemcy nie
mieli zwyczaju wydawać aktów zgonu Żydom prowadzonym do komór gazowych wprost
z pociągu, jest dla was argumentem za nie umieszczaniem ich nazwisk wśród ofiar? Czy
zdajecie sobie sprawę, że w ten sposób niejako zaprzeczacie tej zbrodni?! Czy nie
żywicie obaw, iż przy odrobinie złej woli wasze rozumowanie ktoś może uznać za próbę
kwestionowania tych ofiar? Dlaczego budujcie pomnik na cmentarzu katolickim, skoro
90 proc. ofiar było innego wyznania? Czy zdają sobie Panowie sprawę, jak zostanie to
odebrane i jaką zrobi „reklamę” naszemu miastu? Skoro już macie Panowie wątpliwości,
czy Żydzi wywiezieni do Oświęcimia zginęli i powątpiewacie Panowie też w to, czy byli
faktycznymi mieszkańcami Olkusza (rzeczywiście, duża część została przesiedlona do
tutejszego getto, ale przecież mieszkali tu jakiś czas!), to proszę bardzo, budujcie pomnik,
ale napiszcie uczciwie, że jest on poświęcony tylko Polakom i wyłącznie olkuszanom z
urodzenia.
Pan Czarnecki na spotkaniu z ambasadorem Szewachem Weissem pięknie mówił,
że tam w obozie wszyscy byli razem, nie było podziałów na Polaków i Żydów. A teraz
co? Teraz zaczynamy podziały?! Podział na tych, którzy mieli „szczęście”, bo hitlerowcy
wypisali im akt zgonu, i na tych, którzy takiego aktu nie doczekali, bo mordercom szkoda
było czasu na zbędne świstki papieru?! Znów więc kaci decydują o ofiarach! Kolejna
sprawa: co z więźniami sowieckich łagrów? Czy zabitym w Gułagu nie należy się
pamięć, dlaczego pamiętać mamy tylko o tych z hitlerowskich obozów? Czy ci z
sowieckich mieli lepiej!? Wreszcie pytanie, które winno znaleźć się na początku tekstu,
pytanie fundamentalne: co z szacunkiem dla miejsca kultu? Jakim prawem rozkopuje się
starą nekropolię i buduje na niej nowy pomnik? Dlaczego miejski konserwator zabytków
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dał zgodę na prowadzenie prac budowlanych na ludzkich grobach? Czy nie można było
pomnika postawić w innym miejscu? W zeszłym roku, jako Stowarzyszenie „Brama”
sprzątaliśmy cmentarz żydowski w Olkuszu, wycięliśmy około 600 drzew, które zarosły
tę nekropolię, wydaliśmy także książkę poświęconą okupacyjnym losom Polaków,
Żydów i Niemców; wydaliśmy na ten cel 2 tys. zł, które otrzymaliśmy od olkuskiego
magistratu. Pomnik – jak czytam – ma kosztować 42 tys. zł. Nie wiem czy to dużo, czy
mało, ale wyobrażam sobie ile można by zrobić za te pieniądze pożyteczniejszych rzeczy,
niż budowa obelisku, który – jeszcze raz to powtórzę – olkuszanów podzieli, a de facto
już to uczynił. Można by wreszcie odrestaurować wszystkie nagrobki na Starym
Cmentarzu, zamontować oświetlenie, o którym miejski konserwator zabytków bajdurzy
od lat, że „ma takie plany”, by miejsce to przestało być azylem dla okolicznych
pijaczków; może starczyłoby nawet na wydanie publikacji o wszystkich olkuskich
ofiarach II wojny światowej, a kto wie, czy nie zostałoby coś nawet na monografię tej
nekropolii?! Stowarzyszenie „Brama” podjęło już starania o powstanie monografii
najstarszej olkuskiej nekropolii. Aż boję się pomyśleć, czy w toku prac nad książką nie
okaże się, że kontrowersyjny pomnik powstał na grobach ludzi zasłużonych dla miasta.
Ktoś kiedyś powiedział, że pomniki więcej mówią o tych, którzy je budują, niż o tych,
którym są poświęcone. W przypadku tego, który właśnie jest wznoszony, doprawdy,
trudno nie zgodzić się z powyższą opinią.
Olgerd Dziechciarz
„Gazeta Krakowska”, 5.08. 2004 r.
(Przedruk pt. „Pomnik” w: Olgerd Dziechciarz, „Partykularne interesy”, Olkusz 2005, s.
209-210.)
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Została pamięć
W najbliższym czasie powinna trafić do drukarni książka poświęcona
mieszkańcom Olkusza i ziemi olkuskiej pomordowanym w hitlerowskich obozach
zagłady. Jej autorem jest dr Adam Cyra, pochodzący z okolic Olkusza pracownik
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Książka powinna się ukazać na przełomie
grudnia i stycznia.
Publikacja będzie się składała z trzech części; pierwsza to zarys historii ziemi
olkuskiej pod okupacją hitlerowską, druga, to krótkie biogramy mieszkańców ziemi
olkuskiej więzionych w obozach. W tej części znajdzie się także wykaz mieszkańców
ziemi olkuskiej, zarówno Polaków i Żydów, którzy byli w obozach. W trzeciej części
będzie można przeczytać fragmenty wspomnień i relacji osób, które były więzione w
obozach. Książka liczy 220 stron maszynopisu.
– Materiały do tej książki zacząłem zbierać pod koniec lat osiemdziesiątych. Udało
mi się ustalić nazwiska ponad 700 mieszkańców ziemi olkuskiej, którzy byli więzieni w
obozach koncentracyjnych. Kilkakrotnie zwracałem się za pośrednictwem mediów do
mieszkańców Olkusza i okolic o nadsyłanie informacji o swoich bliskich; rodzicach, czy
dziadkach, którzy byli więźniami obozów, ale muszę przyznać, że odzew był niewielki –
mówi Adam Cyra.
Część kosztów wydania książki weźmie na siebie olkuski Urząd Miasta. Spotkania
promujące nowe wydawnictwo zbiegną się ze styczniowymi obchodami 60 rocznicy
wyzwolenia KL Auschwitz.
Jacek Sypień
„Dziennik Polski”, 7.08.2004 r.

117

Chronią pamięć
Rozmowa z Jerzym Rosiem,
prezesem Olkuskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Brama”
Jerzy Roś, Olgerd Dziechciarz i dr Dariusz Rozmus reprezentujący Olkuskie
Stowarzyszenie Kulturalne „Brama” odebrali z rąk ambasadora Izraela Dawida Pelega
dyplom, którym honoruje się osoby i instytucje zasłużone w ocalaniu miejsc związanych
z historią polskich Żydów. „Brama” wyróżniona za ochronę pamięci, znalazła się w
gronie instytucji i stowarzyszeń z Lublina, Białej Prądnickiej, Wyszkowa, Kamiennej
Góry, Ożarowa i Warszawy. O dotychczasowych osiągnięciach i planach stowarzyszenia
rozmawialiśmy z prezesem Jerzym Rosiem.
– Staraniem „Bramy” ukazały się trzy publikacje dotyczące historii olkuskich
Żydów. Co znajduje się w planach wydawniczych?
– Jak dotąd w księgarniach możemy znaleźć trzy interesujące pozycje, „Zagłada olkuskich Żydów” Krzysztofa Kocjana, „Nowy cmentarz żydowski” pod redakcją dra
Dariusza Rozmusa oraz książkę „Polacy, Żydzi i Niemcy na Ziemi Olkuskiej w czasie II
wojny światowej”. Obecnie stowarzyszenie stara się o wydanie publikacji zawierającej
wspomnienia Mosze Bergera, olkuskiego Żyda więzionego w obozach pracy na Syberii,
który przeszedł szlak bojowy wraz z armią generała Andersa14. Książka ukazała się w
języku hebrajskim. Chcemy ją przetłumaczyć na język polski.
– Dzięki „Bramie” zaniedbany i zdewastowany cmentarz żydowski w Olkuszu
powoli zmienia swój wizerunek. Prace porządkowe w obrębie nekropolii rozpoczęły się
dwa lata temu. Czy ta działalność będzie kontynuowana?
– Członkom stowarzyszenia pomagali wówczas harcerze z Hufca ZHP oraz
młodzieżówka olkuskiej Platformy Obywatelskiej. Prace dotyczyły głównie wycinki młodych drzew rosnących przy grobach i uporządkowaniu terenu. Wkrótce znów planujemy
zorganizować sprzątanie.
– Nadal nierozwiązaną kwestią pozostaje zabezpieczenie grobów i macew na
cmentarzu. Większość nagrobków została zniszczona i celowo połamana. Nie brakuje
również śladów rozkopywania grobów, najprawdopodobniej w celu poszukiwania
cennych przedmiotów...
– Rzeczywiście, w nienaruszonym stanie zachowało się zaledwie kilka macew.
Jednak odkąd otoczyliśmy cmentarz opieką wandale omijają cmentarz. Już od kilku lat w
urzędzie miejskim leży projekt dotyczący renowacji cmentarza, który zakłada stworzenie
lapidarium z ocalałych nagrobków. Członkowie stowarzyszenia „Brama” sprowadzili
również do Olkusza nagrobki, które kilka lat temu trafiły do renowacji w Kielcach. Teraz
leżą na tyłach magistratu...
– Czy wasza działalność przynosi pożądany skutek?
– Wiele osób, zwłaszcza młodych ludzi, zainteresowało się historią olkuskich Żydów, bierze udział w naszych inicjatywach i uczestniczy w konkursach. Chcemy, by
Olkusz jawił się jako miejscowość przyjazna historii i kulturze żydowskiej.
Alicja Renkiewicz
„Gazeta Krakowska”, 19.08.2004 r.

Mosze Berger nie był w wojsku polskim i nie uczestniczył jako żołnierz w działaniach
wojennych – przyp. red.
14
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Macewy wśród śmieci
Cenne XVIII wieczne macewy znaleźli członkowie olkuskiego stowarzyszenia
kulturalnego „Brama” podczas prac porządkowych prowadzonych na terenie najstarszego
olkuskiego cmentarza żydowskiego przy ul. Kolorowej. Prace porządkowe trwały trzy
dni. W ich trakcie znaleziono kilkanaście macew i tumb.
Cmentarz o powierzchni 58 arów został założony w połowie XVI wieku, a
najstarsze, znalezione dotąd macewy pochodziły z XVII wieku. Pod koniec wojny
Niemcy przekopali przez cmentarz głęboki rów przeciwczołgowy. Część ocalałych
macew wywieziono na teren przedwojennego gimnazjum przy ul. Piłsudskiego i
wybrukowano nimi podwórko. Po wojnie cmentarz został zapomniany i stał się miejscem
gdzie wywożono gruz i śmieci.
Przed 10 laty wybrano 8 najcenniejszych, XVII wiecznych macew, czyli
nagrobków żydowskich, które znajdowały się na terenie tego cmentarza i oddano je do
konserwacji w Kielcach. Mijały lata, a ponieważ władze miejskie nie interesowały się
losem macew, sprawą zajęła się „Brama”. Przedstawiciele stowarzyszenia pojechali do
Kielc. Okazało się, że zakład kamieniarski, który zajmował się macewami dawno
zbankrutował. Resztki macew członkowie „Bramy” znaleźli wyrzucone za płotem byłego
zakładu kamieniarskiego. Były połamane i przywalone gruzem. W całości zachowała się
tylko jedna z ośmiu macew i jedna tumba. Przywieziono je do Olkusza. Niedługo minie
rok od chwili, gdy złożono je na dziedzińcu za budynkiem urzędu miasta. Dalej nikt się
nimi nie interesuje.
Teraz w ciągu trzech dni prac członkowie „Bramy” starali się uporządkować
cmentarz. Część prac sfinansował Żydowski Instytut Historyczny, który przekazał
„Bramie” na ten cel 5 tys. zł. – Uważam, że niezbędne jest przeprowadzenie
kompleksowych prac mających na celu usunięcie gruzu i wydobycie ocalałych macew, a
następnie ich inwentaryzację. Koszty takich prac mogą przekroczyć 100 tys. zł. Warto też
rozważyć, jak uratować to, co pozostało – uważa dr Dariusz Rozmus, archeolog i
specjalista w dziedzinie sztuki sepulkralnej, który fotografował macewy znalezione przez
członków „Bramy”.
W ub. roku członkowie stowarzyszenia „Brama” usuwali krzewy i małe drzewka
porastające teren drugiego olkuskiego cmentarza przy ul. Jana Kantego. Ten cmentarz
założony w XIX wieku przetrwał wojnę z niewielkimi uszkodzeniami. Jego dewastacja
rozpoczęła się pod koniec lat sześćdziesiątych i trwa do dzisiaj.
Jacek Sypień
„Dziennik Polski”, 29.10.2004 r.
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Porządki na cmentarzu
Teraz nekropolia przy ulicy Kolorowej
Olkuskie Stowarzyszenie Kulturalne „Brama” rozpoczęło prace porządkowe na
najstarszej żydowskiej nekropolii, przy ulicy Kolorowej. Dzisiaj niewielu mieszkańców
miasta wie, że właśnie tam, a nie przy ulicy Jana Kantego, założono pierwszy cmentarz,
na którym chowano Żydów. Najstarsze znalezione tam nagrobki pochodzą z XVII wieku.
Dzięki inicjatywie „Bramy”, której prezesuje Jerzy Roś, jest szansa, by ocalić od
zapomnienia kolejne miejsce związane z historią olkuszan wyznania mojżeszowego.
Znajdujący się na rogu ulic Kolorowej i Piaskowej (dzielnica Piaski) cmentarz
dopiero od kilku dni przypomina nekropolię. Kilku osobom z OSK udało się spod grubej
warstwy ziemi i kamieni wykopać kilka macew i tumb. Kilka pomników znajdowało się
na terenie... boiska, które urządzili sobie mieszkańcy okolicznych domów. Bulwersuje
fakt, iż jedną z tumb, która przeszkadzała im w grze w piłkę, uszkodzili. Nie wiadomo,
ile osób zostało tutaj pochowanych. Ocenia się, że obiekt miał powierzchnię 58 arów.
– Prace OSK „Brama” prowadzi w porozumieniu z Żydowskim Instytutem
Historycznym. W sprawę mocno zaangażował się Jan Jagielski z ŻIH. Teren chcemy
uprzątnąć, aby spod ziemi i kamieni odsłonić wszystkie nagrobki. Trudno oszacować, ile
ich może być. Na przełomie XIX i XX wieku w Olkuszu powstał nowy cmentarz
żydowski i tam chowano zmarłych. Jednak udało nam się wykopać macewę z 1931 roku.
To wyjątek – ocenia dr Dariusz Rozmus, archeolog i badacz śladów olkuskich Żydów.
Nekropolia przy ul. Kolorowej została najpierw zniszczona przez Niemców
podczas II wojny światowej. Hitlerowcy przekopali tu rów przeciwczołgowy, a część
macew została użyta do budowy zbiornika wodnego na Pomorzanach oraz placu za
gimnazjum przy dzisiejszej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Za PRL-u o nekropolii
zupełnie zapomniano. Podzieliła los nowszego, bo założonego pod koniec XIX wieku,
cmentarza przy ulicy Kantego. Tam „Brama” już kilkakrotnie robiła porządki. Wycięto
około 600 drzew.
Przed II wojną połowę mieszkańców miasta stanowili Żydzi. Niemal wszystkich
zamordowano w obozach koncentracyjnych. Po rozebraniu w latach 50. synagogi przy
ulicy Górniczej, jednymi z ostatnich śladów po ich kilkusetletnim pobycie w Olkusz, są
właśnie cmentarze. Ich stan trafnie określił profesor Szewach Weiss, poprzedni
ambasador Izraela. Nazwał je „otwartą raną”.
(cz)
„Przegląd Olkuski”, 5.11.2004 r.
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OLKUSZ
POMNIK PAMIĘCI OFIAR HITLEROWSKICH
WIĘZIEŃ I OBOZÓW
lokalizacja: stary cmentarz przy ul. Kazimierza Wielkiego w Olkuszu
Dedykacja na bryle głównej:
MIESZKAŃCOM OLKUSZA I ZIEMI OLKUSKIEJ ZAMORDOWANYM W
OBOZACH KONCENTRACYJNYCH I OBOZACH MASOWEJ ZAGŁADY ORAZ W
HITLEROWSKICH WIĘZIENIACH W LATACH 1940-1945
W HOŁDZIE
OLKUSZ, 2005
SPOŁECZEŃSTWO
Napisy na tablicach(155x90cm, 148x82cm, 143x78cm , 131x69cm, 121x62cm,
106x59cm)
Wykaz nazwisk Polaków i Żydów, mieszkańców Olkusza i ziemi olkuskiej, którzy
zginęli w obozach: Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Gross-Rosen,
Mauthausen-Gusen, Mittelbau, Płaszów, Ravensbrück i Sachsenhausen, opracowany
przez dr. Adama Cyrę z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
AUSCHWITZ
Adamczyk Jan, Adamczyk Janina, Ausschenker Gerschon Israel, Bagieński Zdzisław,
Bagiński Wacław, Baran Edward, Baran Katarzyna, Baran Ludwik, Baran Stanisław,
Barczyk Bolesław, Barczyński Władysław, Bębenek Mieczysław, Biały Bronisław, Bień
Stanisław, Bobyla Leokadia, Boczek Roman, Bodzioch Stanisław, Brat Jacheta, Bratek
Wiktor, Brodziński Piotr, Bryzik Stanisław, Capiga Czesław, Cebo Antoni, Cebo Teofil,
Chodorowski Anzelm, Ciechanowicz Piotr, Curyło Bronisława, Curyło Stefan,cygler
Chaim, Cymbler Harka, Czarnecki Marian Stefan, Czarnota Aniela, Czarnota Franciszka,
Czarnota Józef, Czarnota Józef, Czarnul Stefan, Czech Czesław, Czech Leon, Dębska
Franciszka, Dębska Maria, Dębski Stefan, Długoszewski Jan, Drozdowski Stefan,
Drożyńska Maria, Drożyński Stanisław, Dziedzic Tadeusz, Dziewiecki Fajtel, Dziura
Marian, Dziwak Stanisław, Eisenmann Berek Israel, Englard Chil, Fabijański Stefan,
Filipek Donat, Fiszel Lajb, Frankowski Mieczysław, Frosik Michał, Gałka Emilia,
Glajtman Mordka Jakub, Grzegorczyk Jan, Gwiazda Tadeusz, Haberka Władysław,
Hagna Roman, Halejak Maria, Henzoldt Kazimierz, Hondel Józef, Hrabia Edward,
Jagodzińska Teresa, Janczyk Stanisław, Janeczka Wincenty, Januszek Antoni, Jarno
Leopold, Jasica Helena, Jaworski Józef, Jeleń Zofia, Jędruszek Stefan, Jochymek Antoni,
Jurczyk Ignacy, Jurczyk Stanisław, Justyn Franciszek, Kaczmarzyk Marian, Kaptur
Maria, Karoń Władysław, Kasperczyk Jan, Kasperkiewicz Stefan, Kasprzyk Bronisław,
Kazibut Juliusz, Kaznodziej Zbigniew, Kieres Marian, Klich Jan, Klich Józef, Klich
Wincenty, Kocjan Edward, Korcipa Józef, Kościński Bronisław, Kozak Bolesław, Kozioł
Julian, Kozioł Stanisław, Krzystański Jan, Kubiczek Józefa, Kubiczek Łucja , Kudera
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Prosper, Kudła Jan, Kulawik Krystyna, Kulesa Stanisław, Kulikowska Balbina, Kurtz
Fryderyka Sara, Kwiatkowski Walentyn, Latacz Stefan, Latacz Wojciech, Lekston
Stanisław, Leser Chaim Israel, Leś Edward, Lisiakiewicz Władysława, Lupa Wiesław,
Łaskawiec Zygmunt, Łydka Jan, Łydka Józef, Machajski Augustyn, Marczyk
Władysław, Mardziałek Józef, Markiewicz Ignacy, Materka Magdalena, Michalski Józef,
Migas Stanisław, Misztal Franciszek, Misztal Władysław, Morgen Iser, Mularczyk
Antoni, Mularczyk Jan, Mularczyk Józef, Mularczyk Stefan, Muszalska Anastazja,
Nawrot Feliks, Nawrot Tadeusz, Niemczyk Piotr, Niemczyk Stanisław, Nowak Ignacy,
Nowak Józef, Nowak Wincenty, Orbach Naftali, Orbach Wolf, Orzechowski Edward,
Otok Stefan, Paciej Jan, Palacz Franciszek, Pasierb Jan, Pawłowski Henryk, Penkala Jan,
Petlic Marianna, Piasecki Władysław, Piątek Leon, Piątek Łukasz, Piątek Władysław,
Piekoszewska Anastazja, Piekoszewski Jan, Pietraszewski Józef, Pietrzyk Władysław,
Piłka Józefa, Piotrowska Maria, Podgórski Jan, Poselek Kazimierz, Probierz Stanisław,
Purak Witold, Repper Margot Sara, Repper Viktoria, Rogóż Tomasz, Rogóż Wincenty,
Rosołek Katarzyna, Rotarski Bogdan, Rotenberg Maria, Rozlał Stanisław, Rusik Józef,
Sadowska Wanda, Sapiński Zygmunt, Scholz Rudolf, Seweryn Henryk, Siuda Maria,
Skóra Franciszek, Skupień Jan, Słaboń Franciszek, Sosnowski Jan, Spyra Teodor, Stach
Franciszek, Stach Józefa, Stach Salomea, Stahl Abram, Stamirowska Anna,
Starczynowski Andrzej, Staszkiewicz Augustyn, Stera Marianna, Struzik Mieczysław,
Suszlik Paweł, Swędzioł Józef, Swędzioł Stanisław, Syguła Jan, Szczepanek Franciszek,
Szczepanek Stanisław, Szczygieł Konstanty,szeląg Tadeusz, Szromik Władysław,
Sztycki Pinkus Lejb, Sztyler Stanisław, Szuba Honorata, Szymczyk Józef, Ślęzak Jan,
Świda Tadeusz, Świdziński Julian, Tracz Helena, Trzcionkowski Marian, Wadowski
Maksymilian, Wawrzecki Józef, Wąs Józef, Woczyk Franciszka, Wojdyła Szymon,
Wolnicki Jan, Woźniczko Leonard,wspaniały Zenon, Zadorożna Sabina, Ziaja Stefan,
Ziarno Bolesław, Ziętek Stefan, Ziętek Tadeusz, Zub Jan, Żurek Andrzej
BUCHENWALD
Dębski Władysław, Ferdek Władysław, Kałuża Jan, Krzemiński Piotr, Rajchman Jerzy,
Rydzyk Franciszek, Sikora Jan
DACHAU
Baranek Stanisław, Binek Jan, Brodziński Roman, Graca Henryk
FLOSSENBÜRG
Galas Stanisław, Kalarus Władysław
GROSS-ROSEN
Górbiel Jerzy, Górbiel Stanisław, Kalarus Józef, Kalarus Tadeusz, Kalarus Władysław,
Kałuża Karol, Kłysiński Władysław, Kocjan Piotr, Łydka Feliks, Nawara Piotr, Otrębski
Marian, Papiernik Józef, Szota Kazimierz, Żurek Michał
MATHAUSEN-GUSEN
Aleksiejew Aleksander, Bachtig Henryk, Barczyk Stanisław, Cembrzyński Józef,
Cembrzyński Stanisław, Chmielewski Henryk, Czerwiński Józef, Czerwiński Stanisław,
Dubiel Józef, Feczko Karol, Imiołek Stanisław, Jagodziński Wiesław, Juszczyk Konrad,
Kika Piotr, Kordasiewicz Władysław, Krawczyk Marian, Krzepisz Stanisław, Kulawik
Marian, Osnowski Franciszek, Paras Stefan, Pielka Piotr, Raj Jan, Ratoń Piotr, Rotarski
Bogdan, Ryś Bronisław, Siermantowski Antoni, Smulski Stanisław, Sośnierz Józef,
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Suwalski Bolesław, Suwalski Józef, Szczęsny Kazimierz, Tylec Henryk, Wiercioch Piotr,
Wygaś Bronisław, Wygaś Franciszek, Zub Franciszek
MITTELBAU-DORA
Florek Jan, Goc Jan, Leśniak Tadeusz, Pierwocha Jan, Trepka Andrzej, Trzcionkowski
Marian, Urban Marian, Wieczorek Wacław, Zgadzaj Wincenty
NEUENGAMME
Otrębski Franciszek, Prohfessorski Majem
PŁASZÓW
Gach Jan, Guzik Franciszek, Gzyl Edward, Jakacz Wincenty, Machajski Jan, Siedlarski
Paweł
RAVENSBRÜCK
Matusiak Antoni
SACHSENHAUSEN
Jeziorański Zbigniew, Starczyński Zdzisław

HITLEROWSKIE WIĘZIENIA
BYTOM
Piątek Izydor
KATOWICE
Mackiewicz Władysław, Żołądź Roman
MYSŁOWICE
Curyło Bolesław, Kalarus Maria, Kochański Karol, Kochański Wincenty, Kornobis
Stanisław, Walnik Adam, Wowczyk Tadeusz,
SOSNOWIEC
Banyś Bogusław, Gałka Wincenty, Gałka Franciszek, Hałeczek Aleksander, Herian
Stanisław, Klich Stanisław, Kluczewski Józef, Kocjan Jan, Król Franciszek, Kulig Jan,
Kuśmierczyk Karol, Łaskawiec Jan, Makusek Ryszard, Polan Stanisław, Porada
Eugeniusz, Rydzek Stanisław, Sewestianów Konstanty, Sikora Jan, Srokosz Konstanty,
Starczynowski Bogusław, Szczubiał Stanisław, Świercz Jan, Zacłona Władysław

ORAZ PAMIĘCI TYCH OFIAR, KTÓRYCH IMION I NAZWISK
LUB MIEJSCA ŚMIERCI NIE ZDOLANO USTALIĆ
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Napis na ostatniej tablicy (po tablicach z nazwiskami):

PAMIĘCI KILKUNASTU TYSIĘCY ŻYDÓW Z OLKUSZA I ZIEMI OLKUSKIEJ,
GŁÓWNIE BEZIMIENNYCH OFIAR KOMÓR GAZOWYCH W KL AUSCHWITZ I
W BEŁŻCU

„RÓŻNE SĄ JĘZYKI NASZYCH MODLITW,
LECZ ŁZY SĄ ZAWSZE TAKIE SAME”
ABRAHAM JOSHUE HESCHEL
„Przegląd Olkuski”, 3.12.2004 r.
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Pomnik hańby i hipokryzji
08.12.2004

Przegląd Olkuski z 3 grudnia br. publikuje nazwiska i napisy, które będą
umieszczone w Olkuszu na pomniku pamięci ofiar hitlerowskich więzień i obozów
dostarczone przez pana Kazimierza Czarneckiego. Pan Czarnecki postanowił uczcić
pomnikiem wszystkie te ofiary faszyzmu, których nazwiska zachowały się w ewidencji
hitlerowskich fabryk śmierci. Czyni to konsekwentnie, a publikacja w Przeglądzie
Olkuskim świadczy o tym, że realizacja jego dzieła dobiega końca. Na naszej stronie
internetowej pisaliśmy już o haniebnym stosunku władz miasta Olkusza i powiatu
olkuskiego do pamięci Olkuszan narodowości żydowskiej, ofiar holocaustu w artykule
„Pamięć” jak również w wątku „Wstyd mamy zakryty......” na forum dyskusyjnym
„Gazety Olkuskiej”. Tematowi temu poświęconych zostało kilka artykułów w
„Przeglądzie Okuskim”. Wypowiadaliśmy się również o niestosowności pewnych
poczynań Pana Czarneckiego w związku z jego planami budowy pomnika.
Po raz kolejny chcemy zwrócić uwagę naszym czytelnikom na te aspekty samego
projektu, które naszym zdaniem są delikatnie mówiąc kontrowersyjne.
Wątpliwą wartość naszym zdaniem ma mnożenie pomników poświęconych tym
samym faktom, wydarzeniom, ludziom zwłaszcza w sytuacji, gdy nie szanujemy miejsc
gdzie spoczywają ich krewni i przodkowie. Na olkuskim rynku stoi pomnik autorstwa
Pana Marczukiewicza poświęcony (jak głosi napis) poległym i pomordowanym w latach
1939-1945, a więc również i tym, których tym razem wymieniając z nazwiska chce
postawić kolejny pomnik p. Czarnecki. Wprawdzie pomnik stojący na rynku budzi
obrzydzenie niektórych polityków i kierowników jednostek samorządu terytorialnego,
lecz bardziej świadczy to właśnie o nich niż o wartości samego pomnika i intencji, w
jakiej został postawiony.
W czasie II Wojny Światowej w czerwcu i lipcu 1942 hitlerowcy wywieźli z
naszego miasta ponad 3000 olkuszan narodowości żydowskiej. Obecność naszych
ówczesnych sąsiadów w Olkuszu dokumentują dziś dwa zrujnowane i zdewastowane
kirkuty, puste miejsce po synagodze oraz znajdywane tu i ówdzie macewy, którymi
barbarzyńcy brukowali place i ulice oraz zapisy w kilku ocalałych przedwojennych
księgach ewidencyjnych ludności miasta Olkusza. Ponad trzy tysiące zamordowanych
obywateli naszego miasta Polaków narodowości żydowskiej nie może do dzisiaj
doczekać się właściwego i godnego upamiętnienia.
Stary Cmentarz Olkuski jest miejscem szczególnym w naszym mieście, godnym do
upamiętnienia każdego czci godnego wydarzenia. To miejsce wybrał inicjator na miejsce
ustawienia pomnika. Cmentarz katolicki ma stać się miejscem, gdzie zostaną
upamiętnieni żydowscy obywatele naszego miasta. Dla wyznawców Chrystusa jest to
miejsce najgodniejsze z godnych. Nie jesteśmy jednak przekonani, że zostanie to dobrze
odebrane przez wyznawców wiary Mojżeszowej. Po pierwsze ze względu na fakt, iż
wyznawców tej wiary czcić będziemy na ziemi poświęconej przez chrześcijan, a po
drugie ze względu na fakt, iż zrujnowane cmentarze ich wyznawców świadczą przeciw
intencjom pomysłodawców tego pomnika. (patrz zdjęcie).
Rozumiemy intencje Pana Czarneckiego, byłego więźnia hitlerowskich obozów,
nie możemy jednak zaakceptować z wielu względów ani miejsca, w którym pomnik ma
stanąć, ani też wręcz obraźliwych inskrypcji. Pan Czarnecki początkowo na pomniku
chciał umieścić wyłącznie nazwiska tych olkuszan, którzy polegli w czasie okupacji,
których śmierć została potwierdzona odpowiednim aktem czy tez wpisem w ewidencji
obozowej. Zmienił swój zamiar i uwzględnił wszystkich pomordowanych po ostrej
krytyce w mediach.
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Nie możemy jednak
w
dalszym
ciągu
zaakceptować napisu cyt.
Wykaz nazwisk Polaków i
Żydów,
mieszkańców
Olkusza ...
Z treści tego napisu
wynika
bowiem
jednoznacznie, że olkuszanie
narodowości żydowskiej nie
byli Polakami i obywatelami
Polski. Jest to oczywista
nieprawda,
prezentowanie
której stanowi hańbę dla
pomysłodawców pomnika.
Uważamy, że sam
pomysł upamiętnienia olkuszan narodowości żydowskiej oraz treść inskrypcji na
pomniku powinny być skonsultowane z przedstawicielami środowisk żydowskich, którzy
w sposób właściwy wyraziliby swoje zdanie na ten temat. Jeżeli pomnik stanie w
miejscu, w którym planuje go postawić inicjator budowy Pan Czarnecki, jeżeli znajdą się
na nim napisy, których treść prezentuje „Przegląd Olkuski”, to pomnik ten źle będzie
świadczyć o nas mieszkańcach Olkusza. Będzie świadczyć o wiele gorzej niż świadczy
stan cmentarzy żydowskich w naszym mieście.
I nic nie przekona przynoszącego kamień, że zamieszczona na pomniku myśl
Abrahama Joshuy Heschela „Różne są języki naszych modlitw, lecz łzy są zawsze
takie same” nie jest przejawem publicznej hańby i hipokryzji.
Włodzimierz Baran
Strona internetowa: Zwolnieni-zatrudnieni.w.interia.pl
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Glajtman Mordka Jakub
08.12.2004

Nazwisko tego obywatela naszego miasta narodowości żydowskiej zostanie
umieszczone na pomniku ku czci mieszkańców Olkusza i Ziemi Olkuskiej
zamordowanych w obozach koncentracyjnych i obozach masowej zagłady oraz w
hitlerowskich więzieniach w latach 1940-194515. Wśród kilkuset nazwisk wyrytych na
pomniku w naszej świadomości człowiek ten pozostanie jedynie jako kombinacja liter i
wyrazów, zestawieniem nazwiska i imion nie kojarzących się z nikim konkretnym, z jego
obrazem i miejscem w Olkuszu. Jedna z kilkunastu tysięcy ofiar hitleryzmu z całym
swoim młodym życiem pozostanie jedynie śladem w kamieniu.

Kim był Glajtman Mordka Jakub? Z wpisu w I części przedwojennego skorowidza
ewidencji mieszkańców miasta Olkusza wynika, że był jednym z trójki dzieci Chaima i
Rojzy Glajtmanów zamieszkałych w Olkuszu przy ul. Dietla 10. Miał starszą siostrę
Chanę i młodszego brata Henryka. W momencie wywózki olkuskich Żydów do miejsc
zagłady miał 20 lat. Gdzieś, prawdopodobnie w Olkuszu znajduje się kilkadziesiąt ksiąg
ewidencyjnych ludności miasta z okresu przedwojennego, w których można by znaleźć
więcej szczegółów o Jakubie Mordce i jego rodzinie.

Niestety księgi te zaginęły pozostawione wśród gruzów i śmieci przez beztroskich
urzędników olkuskiego magistratu w budynku dawnego Starostwa. Na podstawie wykazu
nazwisk podanego w Przeglądzie Olkuskim oraz wielokrotnie opisywanych metod
stosowanych przez hitlerowców w obozach zagłady można przypuszczać, że On i jego
rodzina zostali wywiezieni do KL Auschwitz, gdzie jako jedyny z rodziny po selekcji
Pomimo opublikowania 3.12.2004 r. przez „Przegląd Olkuski” w „Wykazie nazwisk Polaków i
Żydów, mieszkańców Olkusza i ziemi olkuskiej, którzy zginęli w obozach: Auschwitz,
Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Gross-Rosen, Mauthausen-Gusen, Mittelbau, Płaszów,
Ravensbrück i Sachsenhausen, opracowanym przez dr. Adama Cyrę z Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu” (zob. wyżej, s. 121), nazwisko Jakuba Mordki Glajtmana nie
zostało umieszczone na olkuskim pomniku – przyp. red.
15
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pozostał jeszcze jakiś czas w w obozie. Życie jego rodziców i rodzeństwa
prawdopodobnie skończyło się w komorze gazowej tej fabryki śmierci16.
Włodzimierz Baran
Strona internetowa: Zwolnieni-zatrudnieni.w.interia.pl

Mordka Jakub Glajtman został powieszony przez Niemców w publicznej egzekucji trzech
Żydów w Olkuszu w marcu 1942 r. Jego młodszy brat Henryk przeżył wojnę i mieszka obecnie w
Stuttgarcie – przyp. red.
16
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Historia
czeczeniec
2005-03-03 19:48:55

czy ktoś rozpoznaje to miejsce???
http://www.ushmm.org/uia-cgi/uia_doc/query/51?uf=uia_sTCRGY
albo to;
http://www.ushmm.org/uia-cgi/uia_doc/query/7?uf=uia_amIqOG
(2005-03-03 19:50:48) Wiadomość została zmodyfikowana

Ostaniec2
2005-03-04 11:23:35

Nie mogę wejść na dokładnie w te fotografie. W wyszukiwarce Muzeum Holocaustu
wyświetla mi się łącznie 19 fotografii z podpisem Olkusz, w większości znanych ujęć
(czasami z zafałszowanymi podpisami np. zdjęcie z kwietnia 1940 przedstawiające
wywożenie aresztowanych olkuszan do Dachau podpisane jest jako wywózka Żydów na
rozstrzelanie). Spróbuję jeszcze później. W każdym razie w muzeum w Olkuszu mam ok.
100 zdjęć z okresu okupacji, więc jest z czym porównać. Może udałoby się komuś
ściągnąć te zdjęcia z Waszyngtonu i przesłać mi na maila?
wloczykij1
2005-03-04 11:42:09

Właśnie podpisy.
Te odnośnie Krwawej Środy chyba nie są do końca prawdziwe? Ostaniec jak to z tą
krwawą środą było?
czeczeniec
2005-03-04 12:20:03

z pozyskaniem fotek jest łatwo jak się dysponuje dolarkami /17$ sztuka/
Ps. czy ta ulica po której jadą wozy konne jest do rozpoznania??
Ostaniec2
2005-03-04 13:22:54

wloczykij1 napisał/a:
> Właśnie podpisy.
> Te odnośnie Krwawej Środy chyba nie są do końca prawdziwe? Ostaniec jak to z tą
krwawą środą było?
Najdokładniejszy opis „Krwawej Środy” w książce „Polacy, Żydzi, Niemcy na ziemi
olkuskiej w czasie II wojny światowej” autorstwa O. Dziechciarza. Wielokrotnie błędne
podpisy pod zdjęciami w Museum Villa Wansee, Yad Vashem i Holocaust Memorial
dotyczącymi Olkusza usiłował sprostować Adam Cyra – pochodzący z Olkusza
pracownik Muzeum w Oświęcimiu – nie udało się, inicjatywa musiałaby wyjść od kogoś
ze środowisk żydowskich, a tego nie ułatwiają takie inicjatywy jak budowa pomnika na
Starym Cmentarzu. Niby chcemy, żeby prawdziwie przedstawić historię, a sami ją na
naszych pomnikach równocześnie fałszujemy?
Ostaniec2
2005-03-04 13:29:25

czeczeniec napisał/a:
> z pozyskaniem fotek jest łatwo jak się dysponuje dolarkami /17$ sztuka/
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> PS. czy ta ulica po której jadą wozy konne jest do rozpoznania??
Zdjęcia z deportacji Żydów olkuskich do getta zostały zamieszczone też w książce K.
Kocjana „Zagłada Żydów olkuskich”. Większość z nich wykonano na ulicy Szpitalnej z
balkonu nieistniejącego już szpitala oraz na dzisiejszej ul. Kościuszki. A z dolarami jest
jak jest... Ostatnio zarobiłem parę euro na mojej książce o Niemcach olkuskich, może
ktoś, kto zajmuje się historią naszych Żydów zainwestuje i je ściągnie. Krzysiek Kocjan
prawdopodobnie je ma, bo współpracował z HMM podczas pisania swojej książki.
~piotr_ekk
2005-03-04 17:46:05

Chwilę... chwilę... to komu ma tu zależeć na zdjęciach? Nam? Im? Hamerykanom? Już
nic nie rozumiem... no ale kłaniać się i lizać 4 literki trzeba no nie!
Ostaniec2
2005-03-07 12:17:45

Nie, każdy może sobie te zdjęcia obejrzeć w komputerze, czasami z kłopotami, jak ja, ale
rozwiązałem je przez naciśnięcie kilku klawiszy na klawiaturze (nikomu nie musiałem się
kłaniać ani całować go, wiadomo gdzie), natomiast za udostępnianie zdjęć do druku albo
żeby sobie je ktoś oprawił w ramki i powiesił nad łóżkiem, opłata wydaje mi się niezbyt
wygórowana. Do mnie też przychodzą różni np. magistranci, dziennikarze i udostępniam
im zdjęcia za darmo, natomiast gdyby była możliwość pobierania opłat chętnie bym z
niej skorzystał. Koszta konserwacji odbitek fotograficznych i ich właściwego
przechowywania są dość wysokie.
~piotr_ekk
2005-03-07 12:56:23

Ostaniec... 20 wiek już przeszedł do historii. Teraz dostaniesz skan fotki w wysokiej
rozdzielczości na płytce CD, którą sobie możesz „wywołać”, wydrukować, wrzucić do
gazety itp. Oryginały są przechowywane w sejfach.
~KrzysztofKocjan
2005-03-07 13:12:02

Szanowni Państwo,
Nieprawdziwe informacje należy po prostu prostować. I nie zawsze jest tak, że druga
strona jest głucha na argumenty – wystarczy porównać podpisy pod zdjęciami
dotyczącymi Olkusza (np. krwawej środy) na stronie internetowej Beit Lohamei
Haghetaot (www.gfh.org.il – polecam) trzy lata temu i obecnie. Na pewno są bliższe
prawdzie niż niektóre podpisy z waszyngtońskiego Muzeum Holocaustu dotyczące
Olkusza. I inicjatywa sprostowania nie musiała wychodzić wcale ze strony żydowskiej,
bo za taką się nie uważam...
Założenie, że błędne podpisy wynikają ze złej woli wydaje mi się błędne – z mojego
doświadczenia wynika, że najczęściej wynikają z niewiedzy. No, chyba że z niechlujstwa,
bo nie widzę innego powodu dla informacji zamieszczonej na stronie internetowej
olkuskiego Urzędu Miasta i Gminy: „31 lipca 1940 roku, w dniu nazwanym potem
Krwawą Środa, Niemcy rozstrzelali na Parczach dwudziestu mieszkańców miasta, a setki
innych przez cały dzień torturowali na olkuskich placach”. W tym akurat przypadku autor
tego tekstu powinien się uczyć od archiwistów z waszyngtońskiego Muzeum Holocaustu
– zob. zdjęcie polskich zakładników prowadzonych na egzekucję 16 lipca 1940 r.
Serdecznie pozdrawiam i życzę więcej pokory w ferowaniu opinii o innych, zwłaszcza
tych negatywnych.
Krzysztof Kocjan
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Ostaniec2
2005-03-07 14:15:59

~piotr_ekk napisał/a:
> Ostaniec... 20 wiek już przeszedł do historii. Teraz dostaniesz skan fotki w wysokiej
rozdzielczości na płytce CD którą sobie możesz „wywołać”, wydrukować, wrzucić do
gazety itp. Oryginały są przechowywane w sejfach.
A co ja napisałem? Akurat tamte fotografie „dostaniesz” jak zapłacisz!!! I to jest dla mnie
jasne i to akceptuję. Ja akurat pracuję na oryginałach, skanuję je itd. i w tej formie
udostępniam zainteresowanym. Właśnie dlatego, że ktoś musiał za skaner czy „sejf” (jak
piszesz) zapłacić, ze zrozumieniem podchodzę do osób i instytucji, które pobierają opłaty
za korzystanie ze swych zbiorów.
~piotr_ekk
2005-03-07 14:38:25

Popieram opłatę... ale 17 baksów to za oryginał można dać, a nie skan na płycie CD o
wartości 20 centów.
Ostaniec2
2005-03-07 14:48:08

~KrzysztofKocjan napisał/a:
> Nieprawdziwe informacje należy po prostu prostować. I nie zawsze jest tak, że druga
strona jest głucha na argumenty - wystarczy porównać podpisy pod zdjęciami
dotyczącymi Olkusza (np. krwawej środy) na stronie internetowej Beit Lohamei
Haghetaot (www.gfh.org.il - polecam) trzy lata temu i obecnie. Na pewno są bliższe
prawdzie niż niektóre podpisy z waszyngtońskiego Muzeum Holocaustu dotyczące
Olkusza. I inicjatywa sprostowania nie musiała wychodzić wcale ze strony żydowskiej,
bo za taką się nie uważam...
Ależ Krzyśku – prostujemy, prostujemy nie tylko Żydom w Jerozolimie czy
Waszyngtonie, ale i Polakom w Olkuszu, sam wiesz z jakim trudem akceptują obie strony
to nasze prostowanie. Czasem aż się można załamać. Cała nadzieja w tym, że
upowszechnianie wiedzy w internecie, w książkach, na ekspozycjach muzealnych
doprowadzi jeśli nie do wypracowania wspólnej, kompromisowej, obiektywnej wersji
historii, to przynajmniej do tego, że będziemy podchodzić do tych różnych wersji z
większym zrozumieniem.
> Założenie, że błędne podpisy wynikają ze złej woli wydaje mi się błędne - z mojego
doświadczenia wynika, że najczęściej wynikają z niewiedzy.
Tu akurat nie byłbym takim optymistą – jako znany antysemita z lubością odnotowuję i
upowszechniam wszelkie informacje o „prawdziwej roli Żydów” jak np. te zdjęcia z
olkuskiej deportacji, na których czarną robotę wykonuje policja żydowska.
> No, chyba że z niechlujstwa, bo nie widzę innego powodu dla informacji
zamieszczonej na stronie internetowej olkuskiego Urzędu Miasta i Gminy: „31 lipca 1940
roku, w dniu nazwanym potem Krwawą Środa, Niemcy rozstrzelali na Parczach
dwudziestu mieszkańców miasta, a setki innych przez cały dzień torturowali na olkuskich
placach”. W tym akurat przypadku autor tego tekstu powinien się uczyć od archiwistów z
waszyngtońskiego Muzeum Holocaustu - zob. zdjęcie polskich zakładników
prowadzonych na egzekucję 16 lipca 1940 r.
Z podpisów pod oboma zdjęciami z muzeum w Waszyngtonie, dotyczącymi tego dnia
wynika, że 16 lipca 1940 rozstrzelano w Olkuszu 20 Polaków i 21 Żydów (właśnie to
drugie zdjęcie to zakłamanie: jest wcześniejsze, z kwietnia 1940 i przedstawia wywózkę
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Polaków, w tym działaczy Stronnictwa Narodowego, do Dachau. Ale nie zmienia to
mojej opinii o pracownikach Urzędu Miasta w Olkuszu, zgodnej z Twoją – rozciągnięcie
Krwawej Środy na dwa tygodnie w sytuacji, gdy wielu z uczestników tych wydarzeń
jeszcze żyje, nie znajduje innego usprawiedliwienia niż niechlujstwo. Chyba że ktoś sobie
dorabia martyrologię – a potem wiadomo: medale, pomniki, kwiaty, wieńce, telewizja,
prasa itd.
> Serdecznie pozdrawiam i życzę więcej pokory w ferowaniu opinii o innych, zwłaszcza
tych negatywnych.
> Krzysztof Kocjan
Dziękuję za to, że zabrałeś głos.
~KrzysztofKocjan
2005-03-07 15:44:21

Pozdrawiam serdecznie, Jurku.
Tylko małe sprostowanie – autora tekstu ze strony internetowej olkuskiego urzędu
odsyłałem do konkretnego zdjęcia, gdzie nie ma mowy o 21 Żydach, których publicznej
egzekucji dokonać by miano 31 lipca 1940 r. To dla precyzji.
Można tylko ubolewać, że tak eksponowane dziś w olkuskiej martyrologii wydarzenie,
jak krwawa środa nie ma porządnej monografii (przepraszam, Olgerdzie). Wiadomo, że
wydarzenie to (nie mówię o egzekucji dwa tygodnie wcześniej 5 olkuskich zakładników i
15 więźniów przywiezionych na egzekucję spoza Olkusza) spowodowało – poza
zastrzeleniem Lupy – późniejsze ofiary śmiertelne, np. księdza Mączki. Może uczestnicy
tego forum zebraliby i zachęcili innych do zebrania – choćby tylko pośród własnej
rodziny – relacje osób, które te wydarzenia przeżyły? Kopie mogłyby przekazać do
PTTK? To już naprawdę ostatni dzwonek! Jeśli zaś chodzi o zdjęcie z wozami, to
przedstawia ono najprawdopodobniej przesiedlenie olkuskich Żydów do getta we
wrześniu 1941 r. – prawdopodobnie jest to ul. Szpitalna z budynkiem szpitala w głębi.
Ale mogę się mylić.
Pozdrawiam, Krzysztof Kocjan
internetowe Forum Gazety Olkuskiej
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Pomnik – symbol
Odsłonięcie 12 czerwca
Mieszkańcom ziemi olkuskiej pomordowanym w obozach koncentracyjnych w
czasie II wojny światowej poświęcony będzie nowy pomnik na Starym Cmentarzu.
Uroczystość odsłonięcia zaplanowano na 12 czerwca. Wezmą w nich udział kombatanci,
żołnierze, władze lokalne i wojewódzkie. Do Olkusza zaproszono także prof. Władysława
Bartoszewskiego.
Inicjatorem powstania pomnika pomordowanych jest Kazimierz Czarnecki wraz z
grupą kombatantów. Budowa pomnika i wszystkie przygotowania trwały trzy lata.
Największą przeszkodą był brak funduszy. Koszt budowy pomnika to około 40 tys. zł.
Znaczną część tej sumy przekazali sami kombatanci, resztę ofiarowali darczyńcy. Upór
inicjatorów wreszcie zaprocentował, już w przyszłym miesiącu planowane jest
odsłonięcie pomnika.
Jak będzie wyglądał obelisk? Tworzyć go będzie bryła, na której znajdzie się Krzyż
Oświęcimski oraz napis „Dar od społeczeństwa”. Tuż za nią umieszczonych będzie sześć
tablic, na których wyryte będą nazwiska 320 mieszkańców ziemi olkuskiej, którzy zginęli
zamordowani w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. Lista nazwisk
nie będzie ułożona alfabetycznie, a według nazw pięciu obozów (polskich17 i
zagranicznych), w których zginęli mieszkańcy ziemi olkuskiej. Inicjatorzy budowy
pomnika pamiętali także o bezimiennych, zabitych olkuszanach, również ich
wspomnienie znajdzie się na obelisku.
Już dziś wiadomo, że odsłonięcie pomnika będzie bardzo uroczyste. Na Cmentarz
przybędą przedstawiciele więźniów obozów koncentracyjnych, kombatanci, reprezentacje
władz lokalnych i wojewódzkich. Na uroczystość zaproszono także prof. Władysława
Bartoszewskiego. – Chcemy oddać pomnik z honorem – mówił Kazimierz Czarnecki.
Przed odsłonięciem pomnika, w Bazylice olkuskiej zostanie odprawiona msza. Po
niej, już na Starym Cmentarzu modlitwę odmówią ksiądz i rabin. Następnie delegacje
więźniów z poszczególnych obozów, złożą pod pomnikiem ziemię przywiezioną spod
krematoriów obozów koncentracyjnych.
Drugą część uroczystości zaplanowano w pobliskim Ośrodku Kultury. Tam
wszyscy, darczyńcy, dzięki którym możliwa była budowa pomnika, otrzymają
podziękowania. Tam także zaplanowano promocję najnowszej książki Adama Cyry,
pracownika naukowego Państwowego Muzeum w Oświęcimiu, z pochodzenia
olkuszanina. Tematem publikacji są losy więźniów obozów koncentracyjnych,
mieszkańców powiatu olkuskiego (również z terenów dawnego powiatu).
Odsłonięcie pomnika to przełomowe wydarzenie. Ważne by w uroczystościach
uczestniczyli także przedstawiciele olkuskich i powiatowych szkół. W końcu to oni
kiedyś będą dbać o pamięć symbolu, jakim niewątpliwie jest pomnik.
(Mj)
„Przegląd Olkuski”, 20.05.2005 r.

Oczywiście, w czasie II wojny światowej nie było polskich obozów koncentracyjnych, a
wyłącznie niemieckie nazistowskie obozy na okupowanych ziemiach polskich – przyp. red.
17
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Pomnik
Jednak powstaje. Na nic apele i ostrzeżenia, pomnik powstać musi, bo parę osób w
jego budowę mocno się zaangażowało i nie odpuszczą dopóty, dopóki nie uczczą
pomordowanych. Chodzi o pomnik na Starym Cmentarzu, ten poświecony ofiarom
obozów koncentracyjnych. Ponoć ma się na nim znaleźć około 350 nazwisk zamordowanych w obozach mieszkańców ziemi olkuskiej. Organizatorzy prosili olkuszan o
nadsyłanie nazwisk ofiar, więc lista trochę urosła, ale nie wszyscy się na nią „załapali”.
Krzysztof Kocjan, autor dwóch książek o olkuskich Żydach, znalazł w Żydowskim
Instytucie Historycznym listę osób wywiezionych do obozu z olkuskiego getta, ale – jak
twierdzą pomysłodawcy pomnika – nie ma pewności, że ci ludzie zginęli. A przecież jest
jeszcze lista wywiezionych Żydów sławkowskich, którzy też byli mieszkańcami ziemi
olkuskiej, ale – wedle twórców pomnika – też nie ma pewności, co się z nimi stało. Czyżby gdzieś sobie żyli? Tak rozumując można uznać, że nie wiadomo, co się stało z całymi
milionami Żydów, którzy w czasie II wojny światowej „gdzieś” zostali przez Niemców
wywiezieni. Dla przypomnienia Czytelnikom: w niemieckich obozach koncentracyjnych
zginęło kilkanaście tysięcy mieszkańców dawnego powiatu. Ale z tej racji, że byli to w
ponad 90 proc. Żydzi, którym aktów zgonu hitlerowska administracja nie wydawała, bo
w większości ginęli w komorach gazowych zaraz po wyjściu z wagonów, to dla
budowniczych pomnika nie ma sprawy, zamieści się na honorowym miejscu nazwiska
tylko tych kilkunastu, którzy mieli to „szczęście”, że biurokracja nazistowska o nich
pamiętała, a cała reszta to będą nasi – Polacy. Żeby zatkać usta oponentom, nagłośniono
informację, że 12 czerwca na Stary Cmentarz przybędzie prof. Władysław Bartoszewski,
legendarny członek Żegoty, Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Nie liczyłbym na to.
Z tego, co wiem, prof. Bartoszewski 12 czerwca będzie w Budapeszcie. I może to dobrze,
że nie przyjedzie, bo jeszcze by się całą sprawą i otoczką wokół niej zainteresował i
zrobiłaby się afera. Co do obecności rabina, który – jak zapewniają organizatorzy –
odmówi na cmentarzu katolickim Kadysz, czyli modlitwę za umarłych, to dopiero, jak go
zobaczymy, uwierzę. Ważne, że w druku poszło, iż prof. Bartoszewski i rabin zostali
zaproszeni. Inicjatorzy pomnika cieszą się, iż ogromny monument za pieniądze
podatników został już wzniesiony i wszystko jest zapięte na ostatni guzik. A ja mówię:
módlmy się, żeby środowiska żydowskie nie zainteresowały się, dlaczego to w Olkuszu,
na środku cmentarza katolickiego, postawiono pomnik ofiarom głównie Oświęcimia,
miejsca świętego dla Żydów (stanowili 90 proc ofiar), a wśród wyrytych nazwisk akurat
żydowskich jest mniejszość. Ale obawiam się, że same modlitwy nie wystarczą, bo
katastrofa jest już przesądzona. Pozostaje tylko czekać.
Olgerd Dziechciarz
„Gazeta Krakowska”, 2.06.2005 r.
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Pomnik
W dniu 12.06. br. na starym cmentarzu w Olkuszu dokonano odsłonięcia pomnika
mieszkańców Ziemi Olkuskiej, którzy zginęli w czasie II Wojny Światowej. Uroczystość
miała podniosły charakter i zgromadziła jak zwykle oficjeli i symboliczną grupkę
Olkuszan. O pomniku tym pisaliśmy już wcześniej w artykułach „Pomnik hańby i
hipokryzji” oraz „Pamięć”. W artykułach tych przedstawiliśmy nasze odmienne od
inicjatorów budowy pomnika zdanie w kwestii sposobu i formy upamiętnienia olkuskich
ofiar nazizmu. Nasze wątpliwości rodziły się zwłaszcza ze stosunku olkuszan, a
szczególnie władz olkuskich i powiatu olkuskiego do pamięci naszych dawnych
sąsiadów, którego szczególnym wyrazem jest obecny stan dwóch cmentarzy żydowskich.
Wątpliwości te pogłębiały się zwłaszcza po zapoznaniu się z projektem inskrypcji na
pomnikach i zamiarem umieszczenia na tablicach wyłącznie nazwisk tych obywateli,
których śmierć została potwierdzona urzędowo. Pisząc o tym mieliśmy nadzieję, że
pomysłodawcy pomnika wezmą pod uwagę nasze (nie tylko) wątpliwości i w efekcie
pamięć ofiar hitleryzmu zostanie uczczona w sposób, który nie będzie wzbudzał
kontrowersji.
Dzisiaj, już po uroczystości wiemy, że nasze wątpliwości nie znalazły uznania w
oczach inicjatorów jego budowy. Obecność na uroczystości przedstawicieli gmin
żydowskich może świadczyć o tym, że nie mieliśmy racji. Ale...
Czy delegaci tych gmin biorący udział w uroczystościach wiedzą, jaki jest stan
starych żydowskich kirkutów w Olkuszu?
Czy wiedzą, jakie deklaracje składali ambasadorowi Izraela w Polsce Panu
Szewachowi Weissowi Pan Starosta Olkuski i Burmistrz Miasta Olkusza?
Czy przypadkiem nie jest tak, że rzeczywisty stosunek olkuszan, a szczególnie
władz Olkusza i Powiatu Olkuskiego do pamięci naszych byłych sąsiadów, starszych
braci w wierze prawdziwie wyraża stosunek do olkuskich kirkutów?

Włodzimierz Baran
Strona internetowa: Zwolnieni-zatrudnieni.w.interia.pl
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Pomnik na starym cmentarzu w Olkuszu
W dniu 12 czerwca 2005 r. nastąpiło odsłonięcie na starym cmentarzu w Olkuszu
pomnika poświęconego pamięci mieszkańców ziemi olkuskiej zamordowanych w czasie
drugiej wojny światowej w hitlerowskiej w więzieniach i obozach koncentracyjnych.

Poczty sztandarowe

Autorką projektu pomnika jest Katarzyna Krzykawska, absolwentka Wydziału
Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, która również kierowała pracami
związanymi z jego wykonaniem. Pomnika składa się z dwóch części. „Pierwszą –
napisała Katarzyna Krzykawska – stanowi poziomy monolit w kształcie półkolistego
powiększającego się ku środkowi „ofiarnego stosu” symbolizującego falę ludobójstwa.
Na jego frontowej pochyłej ścianie wykuto ręcznie napis: „Mieszkańcom Olkusza i ziemi
olkuskiej zamordowanym w obozach koncentracyjnych i hitlerowskich więzieniach w
latach 1940-1945 w hołdzie społeczeństwo, Olkusz 2005”.
Ponadto na jego frontowej pochylonej ścianie wykuty ręcznie powyższy tekst
zakończony jest w najwyższym punkcie płaskorzeźbą Krzyża Oświęcimskiego.
„Płaskorzeźba – jak stwierdza twórczyni pomnika – wzbogacona elementem drutu
kolczastego w metaloplastyce stanowi centralny zwornik całości. Wewnętrzna pionowa
ściana „Ofiarnego Stosu” mieści wiercone w bryle gniazda na urny z ziemią z obozów
koncentracyjnych. Całość zamyka na obwodzie półkula–zespół ażurowo uszeregowanych
pionowych brył kamiennych, każda osadzona na specjalnej zalewie betonowej. Przednie
pionowe ściany brył szlifowane stanowią tablice dla tekstów. Nazwiska ofiar grupowane
są alfabetycznie w układzie obozów koncentracyjnych zakończone zbiorowym tekstem
dla ofiar bezimiennych. Na ostatniej z tablic został umieszczony napis: „Pamięci
kilkunastu tysięcy Żydów z Olkusza i ziemi olkuskiej, głównie bezimiennych ofiar komór
gazowych w KL Auschwitz-Birkenau i w Bełżcu” oraz cytat „Różne są języki naszych
modlitw, lecz łzy są zawsze takie same Abraham Joshue Heschel”.

136

Intencje pomysłodawców budowy pomnika najlepiej oddają słowa Prymasa
Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Gdy gaśnie pamięć ludzka wówczas
mówią kamienie”.

Na zdjęciu widoczne tablice pomnika z nazwiskami zamordowanych więźniów

Na pięciu kamiennych tablicach na wieczne czasy utrwalone zostały nazwiska –
Polaków i Żydów – mieszkańców ziemi olkuskiej, którzy zginęli w obozach
koncentracyjnych: Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Gross-Rosen,
Mauthausen-Gusen, Mittelbau, Neuengamme, Ravensbrück i Sachsenhausen,
opracowane przez starszego kustosza dr. Adama Cyrę z Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu:
AUSCHWITZ
ADAMCZYK JAN, ADAMCZYK JANINA, AUSSCHENKER GERSCHON ISRAEL,
BAGIEŃSKI ZDZISŁAW, BAGIŃSKI WACŁAW, BARAN EDWARD, BARAN
KATARZYNA, BARAN LUDWIK, BARAN STANISŁAW, BARCZYK BOLESŁAW,
BARCZYŃSKI WŁADYSŁAW, BĘBENEK MIECZYSŁAW, BIAŁY BRONISŁAW,
BIEŃ STANISŁAW, BOBYLA LEOKADIA, BOCZEK ROMAN, BODZIOCH
STANISŁAW, BRAT JACHETA, BRATEK WIKTOR, BRYZIK STANISŁAW,
CAPIGA CZESŁAW, CEBO ANTONI, CEBO TEOFIL, CHODOROWSKI ANZELM,
CIECHANOWICZ PIOTR, CURYŁO BRONISŁAWA, CURYŁO STEFAN, CYGLER
CHAIM, CYMBLER HARKA, CZARNECKI MARIAN STEFAN, CZARNOTA
ANIELA, CZARNOTA FRANCISZKA, CZARNOTA JÓZEF, CZARNOTA JÓZEF,
CZARNUL STEFAN, CZECH CZESŁAW, CZECH LEON, DĘBSKA FRANCISZKA,
DĘBSKA MARIA, DĘBSKI STEFAN, DŁUGOSZEWSKI JAN, DROZDOWSKI
STEFAN, DROŻYŃSKA MARIA, DROŻYŃSKI STANISŁAW, DZIEDZIC
TADEUSZ, DZIEWIECKI FAJTEL, DZIURA MARIAN, DZIWAK STANISŁAW,
EIZENMAN BEREK ISRAEL, ENGLARD CHIL, FABIJAŃSKI STEFAN, FILIPEK
DONAT, FISZEL LAJB, FRANKOWSKI MIECZYSŁAW, GAŁKA EMILIA,
GRZEGORCZYK JAN, GWIAZDA TADEUSZ, HABERKA WŁADYSŁAW, HAGNA
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ROMAN, HALEJAK MARIA, HENZOLDT KAZIMIERZ, HONDEL JÓZEF, HRABIA
EDWARD, JAGODZIŃSKA TERESA, JANECZKA WINCENTY, JANUSZEK
ANTONI, JAŃCZYK STANISŁAW, JARNO LEOPOLD, JASICA HELENA,
JAWORSKI JÓZEF, JELEŃ ZOFIA, JĘDRUSZEK STEFAN, JOCHYMEK ANTONI,
JURCZYK IGNACY, JURCZYK STANISŁAW, JUSTYN FRANCISZEK,
KACZMARZYK MARIAN, KAPTUR MARIA, KAROŃ WŁADYSŁAW,
KASPERCZYK JAN, KASPERKIEWICZ STEFAN, KASPRZYK BRONISŁAW,
KAZIBUT JULIUSZ, KAZNODZIEJ ZBIGNIEW, KIERES MARIAN, KLICH JAN,
KLICH JÓZEF, KLICH WINCENTY, KOCJAN EDWARD, KORCIPA JÓZEF,
KOŚCIŃSKI BRONISŁAW, KOZAK BOLESŁAW, KOZIOŁ JULIAN, KOZIOŁ
STANISŁAW, KRZYSTAŃSKI JAN, KUBICZEK JÓZEFA, KUBICZEK ŁUCJA,
KUDERA PROSPER, KUDŁA JAN, KULAWIK KRYSTYNA, KULESA
STANISŁAW, KULIKOWSKA BALBINA, KURTZ FRYDERYKA SARA,
KWIATKOWSKI WALENTYN, LATACZ STEFAN, LATACZ WOJCIECH,
LEKSTON STANISŁAW, LESER CHAIM ISRAEL, LEŚ EDWARD, LISIAKIEWICZ
WŁADYSŁAWA, LUPA WIESŁAW, ŁASKAWIEC ZYGMUNT, ŁYDKA JAN,
ŁYDKA JÓZEF, MACHAJSKI AUGUSTYN, MARCINKOWSKI CZESŁAW,
MARCINKOWSKI STANISŁAW, MARCZYK WŁADYSŁAW, MARDZIAŁEK
JÓZEF, MARKIEWICZ IGNACY, MATERKA MAGDALENA, MICHALSKI JÓZEF,
MIGAS STANISŁAW, MISZTAL FRANCISZEK, MISZTAL WŁADYSŁAW,
MORGEN ISER, MUDYNA EUGENIUSZ, MULARCZYK ANTONI, MULARCZYK
JAN, MULARCZYK JÓZEF, MULARCZYK STEFAN, MUSZALSKA ANASTAZJA,
NAWROT FELIKS, NAWROT TADEUSZ, NIEMCZYK PIOTR, NIEMCZYK
STANISŁAW, NOWAK IGNACY, NOWAK JÓZEF, NOWAK WINCENTY,
ORBACH NAFTALI, ORBACH WOLF, ORZECHOWSKI EDWARD, OTOK
STEFAN, PACIEJ JAN, PALACZ FRANCISZEK, PASIERB JAN, PAWŁOWSKI
HENRYK, PENKALA JAN, PERGRYCHT JAKOB, PETLIC MARIANNA, PIASECKI
WŁADYSŁAW, PIĄTEK LEON, PIĄTEK ŁUKASZ, PIĄTEK WŁADYSŁAW,
PIEKOSZEWSKA ANASTAZJA, PIEKOSZEWSKI JAN, PIETRASZEWSKI JÓZEF,
PIETRZYK WŁADYSŁAW, PIŁKA JÓZEFA, PIOTROWSKA MARIA, PODGÓRSKI
JAN, POSELEK KAZIMIERZ, PROBIERZ STANISŁAW, PURAK WITOLD,
REPPER MARGOT SARA, REPPER VIKTORIA, ROGÓŻ TOMASZ, ROGÓŻ
WINCENTY, ROSOŁEK KATARZYNA, ROSOŁEK MARIA, ROTARSKI BOGDAN,
ROTENBERG MARIA, ROZLAŁ STANISŁAW, RUSIK JÓZEF, SADOWSKA
WANDA, SAPIŃSKI ZYGMUNT, SCHOLZ RUDOLF, SEWERYN HENRYK, SIUDA
MARIA, SKÓRA FRANCISZEK, SKUPIEŃ JAN, SŁABOŃ FRANCISZEK,
SOSNOWSKI JAN, SPYRA TEODOR, STACH FRANCISZEK, STACH JÓZEFA,
STACH
SALOMEA,
STAHL
ABRAM,
STAMIROWSKA
ANNA,
STARCZYNOWSKI
ANDRZEJ,
STASZKIEWICZ
AUGUSTYN,
STERA
MARIANNA, STRUZIK MIECZYSŁAW, SUSZLIK PAWEŁ, SWĘDZIOŁ JÓZEF,
SWĘDZIOŁ STANISŁAW, SYGUŁA JAN, SZCZEPANEK FRANCISZEK,
SZCZEPANEK STANISŁAW, SZCZYGIEŁ KONSTANTY, SZELĄG TADEUSZ,
SZROMIK WŁADYSŁAW, SZTYCKI PINKUS LEJB, SZTYLER STANISŁAW,
SZUBA HONORATA, SZYMCZYK JÓZEF, ŚLĘZAK JAN, ŚWIDA TADEUSZ,
ŚWIDZIŃSKI JULIAN, TRACZ HELENA, TRZCIONKOWSKI MARIAN,
WADOWSKI MAKSYMILIAN, WAWRZECKI JÓZEF, WĄS JÓZEF, WOCZYK
FRANCISZKA, WOJDYŁA SZYMON, WOLNICKI JAN, WOŹNICZKO LEONARD,
WSPANIAŁY ZENON, ZADOROŻNA SABINA, ZIAJA STEFAN, ZIĘTEK STEFAN,
ZIĘTEK TADEUSZ, ZUB JAN, ŻUREK ANDRZEJ
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BUCHENWALD
DĘBSKI WŁADYSŁAW, FERDEK WŁADYSŁAW, KAŁUŻA JAN, KRZEMIŃSKI
PIOTR, LEVIT JOSEF, RAJCHMAN JERZY, RYDZYK FRANCISZEK, SIKORA
JAN, SZCZERBA STANISŁAW
DACHAU
BARANEK STANISŁAW, BINEK JAN, BRODZIŃSKI ROMAN, GRACA HENRYK
FLOSSENBÜRG
GALAS STANISŁAW, KALARUS WŁADYSŁAW
GROSS–ROSEN
GÓRBIEL JERZY, GÓRBIEL STANISŁAW, KALARUS JÓZEF, KALARUS
TADEUSZ, KAŁUŻA KAROL, KŁYSIŃSKI WŁADYSŁAW, KOCJAN PIOTR,
ŁYDKA FELIKS, NAWARA PIOTR, OTRĘBSKI MARIAN, PAPIERNIK JÓZEF,
SZOTA KAZIMIERZ, WÓJCICKI BOLESŁAW, ŻUREK MICHAŁ
MAUTHAUSEN–GUSEN
ALEKSIEJEW ALEKSANDER, BACHTIG HENRYK, BARCZYK STANISŁAW,
CEMBRZYŃSKI JÓZEF, CEMBRZYŃSKI STANISŁAW, CHMIELEWSKI
HENRYK, CZERWIŃSKI JÓZEF, CZERWIŃSKI STANISŁAW, DUBIEL JÓZEF,
FECZKO KAROL, GORAJ ANTONI, IMIOŁEK STANISŁAW, JAGODZIŃSKI
WIESŁAW, JUSZCZYK KONRAD, KIKA PIOTR, KORDASIEWICZ WŁADYSŁAW,
KRAWCZYK MARIAN, KRZEPISZ STANISŁAW, KULAWIK MARIAN,
OSNOWSKI FRANCISZEK, PARAS STEFAN, PIELKA PIOTR, RAJ JAN, RATOŃ
PIOTR, ROTMENCZ MAJER, ROTARSKI BOGDAN, RYŚ BRONISŁAW,
SIERMANTOWSKI ANTONI, SMULSKI STANISŁAW, SOŚNIERZ JÓZEF,
SUWALSKI BOLESŁAW, SUWALSKI JÓZEF, SZCZĘSNY KAZIMIERZ, TYLEC
HENRYK, WIERCIOCH PIOTR, WYGAŚ BRONISŁAW, WYGAŚ FRANCISZEK,
ZIARNO BOLESŁAW, ZUB FRANCISZEK
MITTELBAU–DORA
FLOREK JAN, GOC JAN, LEŚNIAK TADEUSZ, PIERWOCHA JAN, TREPKA
ANDRZEJ, TRZCIONKOWSKI ANTONI, URBAN MARIAN, WIECZOREK
WACŁAW, ZGADZAJ WINCENTY
NEUENGAMME
OTRĘBSKI FRANCISZEK, PROHFESSORSKI MAJEM
RAVENSBRÜCK
MATUSIAK ANTONI
SACHSENHAUSEN
JEZIORAŃSKI ZBIGNIEW, STARCZYŃSKI ZDZISŁAW
HITLEROWSKIE WIĘZIENIA
BYTOM
PIĄTEK IZYDOR
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KATOWICE
MACKIEWICZ WŁADYSŁAW, ŻOŁĄDŹ ROMAN
MYSŁOWICE
CURYŁO BOLESŁAW, KALARUS MARIA, KOCHAŃSKI KAROL, KOCHAŃSKI
WINCENTY, KORNOBIS STANISŁAW, WALNIK ADAM, WOWCZYK TADEUSZ
SOSNOWIEC
BANYŚ BOGUSŁAW, GAŁKA WINCENTY, GAŁKA FRANCISZEK, HAŁECZEK
ALEKSANDER, HERIAN STANISŁAW, KLICH STANISŁAW, KLUCZEWSKI
JÓZEF, KOCJAN JAN, KRÓL FRANCISZEK, KULIG JAN, KUŚMIERCZYK
KAROL, ŁASKAWIEC JAN, MAKUSEK RYSZARD, POLAN STANISŁAW,
PORADA EUGENIUSZ, RYDZEK STANISŁAW, SEWESTIANÓW KONSTANTY,
SIKORA JAN, SROKOSZ KONSTANTY, STARCZYNOWSKI BOGUSŁAW,
SZCZUBIAŁ STANISŁAW, ŚWIERCZ JAN, ZACŁONA WŁADYSŁAW
ORAZ PAMIĘCI TYCH OFIAR, KTÓRYCH IMION I NAZWISK LUB MIEJSCA
ŚMIERCI NIE ZDOŁANO USTALIĆ.
Odsłonięcie pomnika w dniu 12 czerwca 2005 r. zgromadziło wielu gości, wśród
których był także wojewoda małopolski Jerzy Adamik oraz samorządowcy,
parlamentarzyści, oficerowie Wojska Polskiego, przedstawiciele władz kościel-nych, byli
więźniowie obozów koncentracyjnych, pracownicy Państwowego Muzeum AuschwitzBirkenau w Oświęcimiu i członkowie Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem.
Społeczność żydowską reprezentował przewodniczący gminy żydowskiej z Katowic –
Andrzej Młynarski oraz Henryk Mandelbaum, który urodził się w Olkuszu i był
więźniem KL Auschwitz, nr 181970. Ceremoniałowi asystowała kompania honorowa ze
sztandarem 6. Brygady Desantowo-Szturmowej z Krakowa.
Akt erekcyjny pomnika wmurowali wojewoda Jerzy Adamik, Andrzej Młynarski,
Tadeusz Taborek – przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób
Represjonowanych oraz Kazimierz Czarnecki – prezes Związku Byłych Więźniów
Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych (Koło nr 2) w Olkuszu,
który był inicjatorem powstania pomnika i przewodniczącym społecznego komitetu jego
budowy.
Następnie wmurowane zostały przy pamiątkowych tablicach urny z ziemią z terenu
obozów, w których ginęli mieszkańcy ziemi olkuskiej. Aktu tego dokonali ci, którzy
przeżyli pobyt w hitlerowskich obozach lub ich krewni. Modlitwę przy pomniku
odmówiono w obrządku katolickim i żydowskim. Uroczystości na starym cmentarzu
zakończono złożeniem pod pomnikiem wiązanek kwiatów przez delegacje i olkuszan.
Druga część uroczystości odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu,
gdzie kilkudziesięciu osobom, instytucjom i firmom wręczono okolicznościowe dyplomy
i medale za zasługi w budowie pomnika. Tam również odbyła się promocja książki
Adama Cyry „Mieszkańcy ziemi olkuskiej w hitlerowskich więzieniach i obozach
koncentracyjnych”, która została wydana dzięki staraniom Urzędu Miasta i Gminy w
Olkuszu oraz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
Adam Cyra
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Przemawia Jerzy Kozłowski – wiceminister ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Od lewej: Jan Wernik (syn mieszkańca Wołynia zamordowanego przez nacjonalistów
ukraińskich), jego żona Stefania Wernik (urodzona w KL Auschwitz II–Birkenau) – sekretarz
Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
(Koło nr 1) w Olkuszu, Eugeniusz Majcherkiewicz – b. więzień lagru III w Monowicach i inni
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Urnę z ziemią pochodzącą z terenu Brzezinki niosą (od lewej) – przedstawiciele gminy
żydowskiej z Katowic: Henryk Mandelbaum (Żyd pochodzący z Olkusza, b. więzień KL
Auschwitz) i Andrzej Młynarski oraz Anna Rzemieniuk – uczennica Liceum
Ogólnokształcącego w Olkuszu

Kwiaty składa starosta olkuski Leszek Konarski (z lewej)
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Uhonorowanie medalem „Pro Memoria” przez wiceministra Jerzego Kozłowskiego, od prawej:
Tadeusz Taborek, Maria Jałowiec, Adam Cyra, Kazimierz Czarnecki i Ewa Jędrysik

Przemawia w Miejskim Centrum Kultury w Olkuszu b. więzień KL Auschwitz, Żyd olkuski,
Henryk Mandelbaum, obok Adam Cyra, starszy kustosz Państwowego Muzeum Auschwitz–
Birkenau w Oświęcimiu

www.Ilkus.pl
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Uroczystość odsłonięcia pomnika
Na Starym Cmentarzu
Niezwykle uroczysta atmosfera towarzyszyła odsłonięciu pomnika symbolu mogiły poświęconej pomordowanym w czasie II wojny światowej mieszkańcom powiatu
olkuskiego. Odsłonięcie obeliska to zwięczenie trzech lat starań Kazimierza
Czarneckiego i członków Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika.
W ostatnią niedzielę, na Stary Cmentarz przybyli m.in. wiceminister do spraw
Kombatantów płk. Stefan Kozłowski, Wojewoda Małopolski Jerzy Adamik, dyrektor
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Jerzy Wróblewski, a także Stanisław
Adamski – przedstawiciel ZG Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III
Rzeszę i Henryk Paskowicz z Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”.
Uroczystości rozpoczęła część oficjalna z udziałem kompani reprezentacyjnej 2
Korpusu Zmechanizowanego Wojska Polskiego.
Moment odłonięcia pomnika poprzedziło odczytanie i złożenie aktu erekcyjnego.
Określa on najtrafniej sens budowy obeliska. „Stawiając ten pomnik, pokolenie
weteranów wojny chce przekazać swoim następcom pamięć o tragicznych latach
okupacji, bohaterstwie i męczeństwie Polaków. Niech będzie on przestrogą i lekcją
historii dla naszych dzieci i wnuków” – czytamy w akcie.
Szczególnie podniosłym momentem uroczystości była modlitwa Polaków i Żydów
oraz składanie ziemi przywiezionej spod krematoriów obozów koncentracyjnych.
Delegacjom więźniów z poszczególnych obozów, towarzyszyli harcerze i członkowie
rodzin osób pomordowanych. Ziemię przy płycie poświęconej pomordowanym Żydom
składała delegacja Gminy Żydowskiej.
Drugą część uroczystości przygotowano w Ośrodku Kultury. To tu odbyła się
promocja najnowszej książki Adama Cyry, poświęconej losom więźniów obozów
koncentracyjnych, mieszkańców powiatu olkuskiego (również z terenów dawnego
powiatu). Tam także wręczono podziękowania wszystkim, którzy wsparli budowę
pomnika.
Na koniec, podczas spotkania okolicznościowego Ewa Jędrysik została
uhonorowana medalem za aktywną pomoc osobom zagrożonym w czasie II wojny
światowej. Uroczystości wzbogacił występ uczniów z Zespołu Szkół MechanicznoSamochodowych.
(Mj)
„Przegląd Olkuski”, 17.06.2005 r.
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„Polityka”, nr 24 (2508), 18.06.2005 r., s. 14.
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„Polityka”, nr 28 (2512), 16.07.2005 r., s. 64.

146

Losy olkuszan w czasie wojny
Nowa książka Adama Cyry
„Mieszkańcy Ziemi Olkuskiej w hitlerowskich więzieniach i obozach
koncentracyjnych” to tytuł najnowszej publikacji Adama Cyry, historyka, z pochodzenia
olkuszanina. W publikacji znajdziemy obszerny zbiór nazwisk pomordowanych olkuszan,
w tym także Żydów. Dodatkowym atutem książki są wspomnienia kilkudziesięciu osób,
które przeżyły obozy.
Autor, z pochodzenia olkuszanin, jest pracownikiem Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau. Najnowsza książka to efekt współpracy Muzeum w Oświęcimiu ze
Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów
Koncentracyjnych koło nr 2 w Olkuszu. Dzięki współpracy zebrano nazwiska kilkuset
Polaków i Żydów, których śmierć w obozach można udokumentować.
Jak we wstępie wyjaśnił autor, książka ma na celu złożenie hołdu wszystkim
mieszkańcom ziemi olkuskiej, którzy cierpieli i ginęli w niemieckich obozach
koncentracyjnych oraz w obozach hitlerowskich18. – W ten sposób spełnione zostaną
oczekiwania byłych więźniów oraz krewnych osób, których śmierć w tych obozach i
więzieniach pozostawała do tej pory nieudokumentowana – mówi Adam Cyra.
Z oczywistych względów nie można zebrać wszystkich nazwisk olkuszan, które
zginęły. Przy każdym nazwisku osob wymienionych w publikacji znajdziemy dodatkowo
krótką notkę biograficzną i wyciąg z aktu zgonu.
Listę nazwisk uzupełnia kilkadziesiąt wspomnień osób, które przeżyły pobyt w
obozie lub więzieniu. Są one wyjątkowym wspomnieniem czasów wojny, walki o życie.
Książka wzbogacona została licznymi archiwalnymi fotografiami, mapami i listami.
– Mam nadzieję, że przy pomocy czytelników można będzie dokonać uzupełnień w
wykazach nazwiskowych więźniów, a także wprowadzić drobne sprostowania i poprawki
do biogramów, które mogą zawierać pewne nieścisłości, wynikające z tego, że nie
wszystkie informacje były możliwe do zweryfikowania – zaznacza Adam Cyra.
(Mj)
„Przegląd Olkuski”, 19.08.2005 r.

18

Niemieckie obozy koncentracyjne były obozami hitlerowskimi – przyp. red.
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Pomnik dziurawej pamięci
„Stawiając ten pomnik, pokolenie weteranów wojny chce przekazać swoim
następcom pamięć o tragicznych latach okupacji, bohaterstwie i męczeństwie Polaków.
Niech będzie on przestrogą i lekcją historii dla naszych dzieci i wnuków” – czytamy w
akcie erekcyjnym pomnika, jaki 12 czerwca tego roku odsłonięto na olkuskim Starym
Cmentarzu.
Dziś, w kolejną rocznicę września 1939, warto więc przyjrzeć się nieco dokładniej
treści przekazu, który serwują młodemu pokoleniu fundatorzy pomnika ku czci
mieszkańców Ziemi Olkuskiej zamordowanych w hitlerowskich więzieniach śledczych i
obozach koncentracyjnych. Tym bardziej, że wokół projektowanego pomnika sporo było
kontrowersji, które znalazły obfity oddźwięk prasowy (nie tylko w lokalnych gazetach!).
Organizatorzy budowy pomnika wielokrotnie podkreślali, że ich ambicją jest
utrwalenie na pomniku wszystkich nazwisk ofiar, które uda się ustalić. Na tej podstawie
można więc w ich działaniach dopatrywać się chęci podkreślenia jedyności i
niepowtarzalności każdej ludzkiej osoby i jej życiowej tragedii, której nie da się
sprowadzić do kolejnego numeru składającego się na taką czy inną liczbę. Intencja
zapewne szczytna, diabeł jednak tkwi w szczegółach. Problem bowiem polega na tym, iż
wbrew pozorom, wcale nie tak łatwo odpowiedzieć na pytanie, kogo można uznać za
śmiertelną ofiarę hitlerowskich obozów i więzień, i na jakiej podstawie.
W początkowym zamyśle inicjatorów pomnika za taką podstawę uchodzić miały
zachowane akty zgonu. Takie jednak podejście – jak pisałem w tekście „Nie dzielić ofiar”
– prowokuje natychmiast pytanie: czy ma to być pomnik ofiar, czy hitlerowskiej
biurokracji? A Krzysztof Kocjan, autor książek o olkuskich Żydach, w artykule „Pomnik
kłamstwa na cokole obłudy” celnie zauważył, iż zasada taka „z definicji prowadzi do
wypaczenia prawdy o ofiarach II wojny światowej na ziemi olkuskiej, tysiące
żydowskich jej mieszkańców czyniąc bezimiennymi”. Wydaje się zatem, że nie bez
powodu zarzucano organizatorom budowy pomnika chęć zafałszowania historii poprzez
upamiętnienie przede wszystkim ofiar narodowości polskiej i pominięciu niemal
zupełnym milczeniem zamordowanych Żydów, którzy stanowili przecież ogromną
większość – 90 procent! – spośród ofiar okupacji na tym terenie.
W świetle powyższego, w pełni trafnym i godnym podtrzymania było też moje
stwierdzenie, iż „głównym źródłem konfliktów wokół planu budowy pomnika
upamiętniającego mieszkańców ziemi olkuskiej, którzy zginęli w hitlerowskich obozach i
więzieniach jest jego nieprzemyślana koncepcja”. Pomnik stoi. W tej sytuacji wartą
rozważenia jest kwestia, czy decydując o jego ostatecznym kształcie fundatorzy pomnika
uwzględnili wnioski z wcześniejszych polemik i na tyle zmieniła się jego koncepcja, by
nie wzbudzał takich sporów, które towarzyszyły planom jego budowy.
Patrząc na zrealizowany pomnik na starym cmentarzu, trzeba przede wszystkim
zauważyć największą różnicę w stosunku do pierwotnej jego koncepcji, jaką jest
umieszczenie na pomniku dodatkowej tablicy poświęconej pamięci kilkunastu tysiącom
ofiar narodowości żydowskiej. To fakt o historycznym znaczeniu, oto bowiem w Olkuszu
po ponad 60 latach od zakończenia wojny po raz pierwszy na jakimś pomniku w ogóle
znalazł się napis upamiętniający najliczniejszą grupę śmiertelnych ofiar okupacji z tego
terenu. Do tej pory główne ofiary hitleryzmu były tu skrzętnie, ale i konsekwentnie
przemilczane, a zamiar ich pominięcia tym bardziej rzucał się w oczy, im częściej,
głośniej i uroczyściej wspominano pamięć innych ofiar.
Ten godzien odnotowania fakt sprawił jednak, że koncepcja pomnika tym bardziej
się rozsypała i wyraziściej jawi się znak zapytania, co do intencji forsujących ją
organizatorów. Rzuca się bowiem w oczy dysproporcja wśród wymienionych ofiar.
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Dlaczego jeśli ofiara była Polakiem, szanse na to by jej imię i nazwisko znalazło się na
pomniku miała mniej więcej co piąta osoba, a gdy była Żydem – jedna na ponad 200?
Czyżby jedni byli ludźmi, a drudzy nie za bardzo? Jeżeli chodzi o narodowość, to spośród
ofiar wspomnianych na pomniku z imienia i nazwiska proporcje są zgoła odwrotne w
stosunku do rzeczywistych.
Nie przekonują w tym względzie wyjaśnienia organizatorów jakoby „nie udało się
ustalić”. W prasowych polemikach towarzyszących planom pomnika nieraz
przywoływana była przechowywana w Żydowskim Instytucie Historycznym w
Warszawie lista wysiedleńcza 735 osób z olkuskiego getta (sporządzona przez
hitlerowców), którą Krzysztof Kocjan zamieścił w książce „Zagłada olkuskich Żydów”.
Ale fundatorzy pomnika wyraźnie nie przejawiali chęci jej uwzględnienia. Żadne
nazwisko z tej listy nie znalazło się na pomniku. Dlaczego? Powoływanie się na pismo z
ŻIH, iż nie jest pewne czy lista dotyczy wysiedlenia do olkuskiego getta czy jego
likwidacji, bynajmniej sprawy nie zamyka. Tak czy inaczej są to osoby, które w Olkuszu
żyły i nic nie wiadomo, by wojnę przeżyły. Czy podjęto zatem jakieś badania – choćby w
dokumentach zgromadzonych w ŻIH – które pozwoliłyby coś więcej ustalić w tej
sprawie? Dalej: na internetowych stronach instytutu Yad Vashem upamiętniającego
ofiary Holocaustu wystarczy wpisać „Olkusz” jako miejsce urodzenia, by po chwili
pojawiły się nam dane 1000 osób. Towarzyszy temu informacja, że wyszukiwarka podaje
tylko pierwszy tysiąc z większych baz danych. Są to zatem dane jedynie pierwszego
tysiąca ofiar, po następne – być może tysiące – trzeba by się zwrócić do Instytutu. Czy
ktoś z organizatorów zrobił taką kwerendę? I czy np. porównano tę bazę danych Yad
Vashem z listą przechowywaną w ŻIH, co mogło być jakąś formą jej weryfikacji?
Obawiam się, że odpowiedź na postawione tu pytania jest negatywna i nie tyle „nie
udało się ustalić”, co „nie chciało się ustalić”, bo nie o to chodziło. Wypada więc zapytać,
dlaczego informacje dotyczące jednej grupy ofiar tak pieczołowicie zbierano, a
odnoszące się do innej grupy traktowano nonszalancko. Jest to pytanie również pod
adresem dra Adama Cyry z Muzeum Oświęcimskiego, który blisko współpracował z
organizatorami budowy pomnika i na którego badaniach zapewne w głównej mierze się
opierali. Warto tu nadmienić, iż promocja książki podsumowującej te badania (pt.
„Mieszkańcy Ziemi Olkuskiej w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych”,
Oświęcim – Olkusz 2005) odbyła się bezpośrednio po uroczystości odsłonięcia pomnika.
Niewątpliwie książka Cyry jest bardzo ważnym i cennym przyczynkiem, znajdziemy w
niej mnóstwo nieocenionych wprost informacji i świadectw dotyczących lat okupacji, ale
w świetle poprzedniego akapitu widać wyraźnie, że temat ofiar wojny na Ziemi Olkuskiej
w dalszym ciągu czeka na solidne i wszechstronne zbadanie.
Nie sposób jednak ani p. Cyry, ani prowadzonych przez niego badań obciążać winą
za kształt, jaki nadano pomnikowi. Tym bardziej, że jego ustalenia nie przekładają się
wprost na napis na pomniku. Zapewne nie tylko dla mnie pozostaje tajemnicą kryterium
doboru nazwisk godnych upamiętnienia na pomniku także spośród tych Polaków, którzy
na liście zamieszczonej w książce Adama Cyry figurują jako osoby zamordowane w
hitlerowskich obozach i więzieniach. Decyzje organizatorów co do umieszczenia bądź nie
umieszczenia niektórych nazwisk na pomniku to istna zagadka. Olkuszan dziwić tu
powinien zwłaszcza fakt, iż na pomniku zabrakło miejsca dla nazwiska Antoniego
Kocjana, najbardziej zasłużonego olkuskiego bohatera walki z hitlerowskim najeźdźcą,
stojącego na czele komórki AK rozpracowującej niemiecką broń V1 i V2, w 1941 r.
więźnia Auschwitz, w sierpniu 1944 r. rozstrzelanego w więzieniu na Pawiaku.
Ale dziwacznych decyzji organizatorów co do tego, czyje nazwisko ma być na
pomniku, a czyje – nie, jest więcej. Tytułem przykładu: na pomniku zostały wyryte
nazwiska więźniów Auschwitz Leokadii Bobyli i Jana Zuba, którzy – według informacji
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opublikowanych przez Cyrę – zginęli w Auschwitz, lecz nie ma ich aktów zgonu, ani też
bliższych informacji co do ich śmierci (choćby daty). Nazwisk z podobną adnotacją jest
na książkowej liście jeszcze kilkanaście (np. Stanisław Chaberko i Jan Piela przewiezieni
do Auschwitz 6 listopada 1941 r. z więzienia Montelupich w Krakowie), próżno byśmy
ich jednak szukali na pomniku. Dlaczego? Co o tym decydowało? Czyżby brak miejsca
na kamieniu albo widzimisię organizatorów?
Najbardziej jednak wymownym faktem jest dla mnie umieszczenie na pomniku
nazwiska Leopolda Jarno. Otóż w świetle dokumentacji Adama Cyry został on jako
chory psychicznie „dołączony do transportu Żydów olkuskich i wraz z nimi
najprawdopodobniej zamordowany w komorze gazowej w Brzezince w czerwcu 1942 r.”.
Okazuje się, że taka informacja wystarczyła, aby jego nazwisko znalazło się na pomniku.
W tej sytuacji natychmiast jednak pojawia się pytanie, dlaczego zaszczytu takiego nie
dostąpiła żadna z pozostałych ok. 3 tys. ofiar, które znalazły się w tymże transporcie do
Auschwitz. Czyżby z uwagi na chorobę psychiczną należały się tej akurat ofierze jakieś
specjalne względy, których reszcie – jako Żydom – odmówiono?
Już tych kilka wskazanych braków w koncepcji pomnika wystarczy, by stwierdzić,
że mamy do czynienia z ewidentnym bublem. Bublem, który jednak doskonale wpisuje
się w utrwalanie PRL–owskiej wizji historii II wojny światowej uprawiane przez
olkuskich decydentów. Najwyraźniej sądząc po sobie, uważają oni, że wiedza olkuszan o
tym okresie bazuje nie na opracowaniach historyków, lecz przygodach kapitana Klossa i
towarzyszy Szarika. W ten sposób jakimś dziwnym trafem od paru lat wróciły obchody
„wyzwolenia” Olkusza przez sowiecką armię. Jakby agresor i okupant był jeden, a nie
dwóch. Konsekwentnie zatem lepiej nie wspominać o ofiarach obozów sowieckich i
upamiętniać ich nazwiska, a przecież mieszkańców Ziemi Olkuskiej zginęło tam też
niemało. Zresztą widać, że i z ofiar okupacji niemieckiej też lepiej wspominać tylko te
„właściwe”, na których upamiętnianie godził się swego czasu komitet PZPR. Dlatego
można co roku uroczyście obchodzić rocznicę Krwawej Środy, ale nie zdarzyło się by
kiedykolwiek zorganizowano uroczystości upamiętniające likwidację olkuskiego getta –
akcję podczas której w ciągu dwóch dni życie stracił co trzeci mieszkaniec ówczesnego
Olkusza.
Organizatorzy budowy pomnika oraz różnych okolicznościowych imprez często
podkreślają swoją troskę o historyczną pamięć i wykazują zatroskanie o stan pamięci
wśród młodzieży. Wydaje się, że młodzież powinna tę troskę odwzajemnić fundując im
odpowiednie lekarstwa.
Ireneusz Cieślik
www. eOlkusz.pl
Komentarze do „Pomnik dziurawej pamięci”
„Pomnik” – 2005–12–02 07:59:30
To ważny tekst, ale – jak widać po liczbie komentarzy – sprawa pomnika, cmentarzy
żydowskich i ogólnie utrwalania pamięci o byłych mieszkańcach miasta, olkuszan nie
interesuje. Postanowiłem coś napomknąć, bo swego czasu zostałem przez autora książki
Pana Cyrę na stronach Gazety Krakowskiej uznany za osobę złośliwą, która ponoć nie
wie o czym mówi. Pan Cyra, powołując się na korespondencję z ŻIH w sprawie listy
Kocjana stwierdził, że ta szacowna instytucja nie potwierdza, by rzeczona lista była
wykazem Żydów wywiezionych do Oświęcimia. Pan Cyra nie wspomina jednak, że w
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tym samym liście z ŻIH, takiej możliwości nie wykluczano, a jednocześnie zaprasza pana
Cyrę, by sam przejrzał archiwum tej instytucji. Dobry historyk tak by uczynił, ale pan
Cyra tego nie zrobił. Gdyby raczył się pofatygować do Warszawy, to może wtedy nie
zarzucałby mi, że wymyśliłem sobie listę Żydów sławkowskich wywiezionych do
Oświęcimia. Tak się składa, że Krzysiek Kocjan znalazł ten wykaz nazwisk właśnie w
ŻIH, w dokumentach dotyczących Będzina. Ciekaw jestem jak projektodawcy pomnika i
autor książki wytłumaczyliby np. Mosze Bergerowi, którego książkę wydaliśmy właśnie
staraniem Stowarzyszenia Kulturalnego Brama i olkuskiego oddziału PTTK, że nie ma on
dowodów, iż jego rodzice i rodzeństwo zginęli w Oświęcimiu. Kilka osób narodowości
żydowskiej odwiedziło w ostatnich latach Olkusz i miałem sposobność z nimi
rozmawiać. Wszyscy zapewniali mnie, że przyjechali do Olkusza, bo po książce Krzyśka
Kocjana zrozumieli, że ich miasto o nich nie zapomniało. Po książce pana Cyry będą
mieli raczej odmienne wrażenie. Nie miałem odwagi pytać tych osób, czy mają akty
zgonu ich bliskich, których wymordowali Niemcy. Nie mają, bo mieć nie mogą, dlatego
nie mają po co fatygować się na stary cmentarz katolicki. I tak na koniec, kontrowersyjny
pomnik, co stwierdzam ze zdumieniem, jest też bublem, jeśli chodzi o poziom
wykonawstwa. Jest właściwie nieczytelny. Po deszczu napis zanika zupełnie, zostają
czerwone bloki, przypominające fragment neolitycznego kręgu. Ot, pomnik niewiadomo
czego... Czy świadczy to o szacunku wobec tych „wybranych” ofiar, których nazwiska
(podobno) na nim wyryto?!
Olgerd Dziechciarz
„pomnik” – 2006–01–04 23:48:31
Szanowny Panie Ireneuszu, serdecznie gratuluje Panu polotu we władaniu słowem
pisanym. Musi Panu przychodzić to bardzo łatwo – zazdroszczę. Tak z dobrego serca
proponuję, by zechciał Pan jeszcze przeczytać to co Pan napisał przed publikowaniem.
Nie wierzę by czytał Pan swojej teksty „ze zrozumieniem”, bo nie ukazałby się one w
takiej formie. To co Pan napisał wraz z dalszymi komentarzami dotyczącymi odpowiedzi
historyka, Pana dr Cyry, są pisane przez Pana w podobnym tonie. Nazywam ten ton
rynsztokowym populizmem – choć jestem gotów podyskutować nad nazwą. Jak
zrozumiałem dyskusję na forum publicznym już Panowie zakończyli. Brawa dla
historyka zawodowca, który wyjaśnił fakty i nie zniżył się do kloacznej polemiki! Ja
jednak spróbuję. Szanowny Panie, Pańskie pisanie uważam za szkodliwe. Nie wiem po
co Pan to robi, ale dla osób myślących jest Pan myślącym inaczej. Pisze Pan o
„serwowaniu młodemu pokoleniu” czegoś choć nie do końca wiadomo czego – ale za to
na pewno fałszywego i złego. No właśnie czego? Po przeczytaniu Pańskiego Pisma tak
bym je zaczął Panu streszczać: ...a było proszę Pana już w fazie projektowania pomnika
dużo kontrowersji. Kontrrrrrowersja proszę Pana takie dajmy na to dwie (choć może być
więcej) przeciwstawne wersje, jak np. jedni mówią „nie budować”, drudzy „budować”.
Ale ja jako czytelnik młodego pokolenia muszę się domyślać się ich sam, bo mnie ktoś
nabija przecież w butelkę. Dostaję tu dodatkowe wiadomości. Ważnym jest, że były
kontrrrrrowersje i to były nawet w ilości obfitej! Co więcej mówiło się o tym w Polsce
(łamach gazet ponadlokalnych). Taki to wstyd dla naszej społeczności olkuskiej!
Kontrowersje kontrowersjami, a tu napięcie narasta. Wyłoniło się pytanie do czytelnika
młodego pokolenia, czy czasem nie jest to pomnik hitlerowskiej biurokracji? Poznaje Pan
tekst? Jeszcze kilka tłumaczeń Pańskiego pisma po przeczytaniu „ze zrozumieniem” 1.
„chęć zafałszowania historii poprzez upamiętnienie przede wszystkim ofiar narodowości
polskiej” czytaj upamiętnieni są wszyscy zgodnie z prawdą, ale na pewno chęci były
fałszywe! A fe... 2. „pominięciu niemal zupełnym milczeniem zamordowanych Żydów”
czytaj: powiedziano rzetelnie o wszystkich a „prawie zupełne milczenie” to coś takiego
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jak np. prawie prawiczek– prawda? Szanowny Panie, czy już czuje Pan zapach swojej
twórczości? Czy czytać dalej? Bez odbioru
Sławek Mucha
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Hieny cmentarne
Na cmentarzu parafialnym ktoś uszkodził pięć nagrobków miejscowych księży.
W Olkuszu zrobił się szum. Kto śmiał coś takiego zrobić? Czy to czyjaś chora zemsta na
zmarłych za sytuację na cmentarzu, za słone ceny, które za pochówki wyznaczył
administrator? I jak wandalom udało się ciemną nocą znaleźć akurat te konkretne
nagrobki? To oczywiście ważne pytania, ale powinniśmy sobie najpierw odpowiedzieć na
pytania sięgające głębiej w przeszłość; pytania, które dotyczą innych olkuskich
cmentarzy, nie tylko katolickich. Pierwsze: kto zniszczył cmentarz żydowski za
Ośrodkiem Harcerskim przy ul. Jana Kantego? Jeszcze w latach 60. i 70. był w całkiem
niezłym stanie, niewiele gorszym od bardzo dobrze zachowanego kirkutu w Sławkowie.
Potem nastąpiła jego gruntowna dewastacja. Groby przekopywano, pewnie w
poszukiwaniu kosztowności, macewy czyli nagrobki metodycznie poprzewracano
(kilkaset sztuk!), niektóre potłuczono. To wyglądało na jakąś zaplanowaną akcję
zniszczenia tego miejsca, na próbę zatarcia śladu po mniejszości żydowskiej w Olkuszu.
Niektórzy z mieszkańców sąsiednich domów rozkradali nagrobki, by wyłożyć nimi alejki
w ogródkach (uwaga, znamy adresy). Na drugim żydowskim cmentarzu przy ul.
Kolorowej, gdzie znajdują się piękne macewy i tumby z pocz. XVII wieku (ogólnopolska
rzadkość) jest dzikie wysypisko śmieci i gruzu. W zeszłym roku młodzież
wygospodarowała tam sobie miejsce pod miniboisko do siatkówki, a że im przeszkadzał
kawałek wystającej z ziemi tumby (z pięknym barokowym ornamentem), to go po prostu
utłukli. Dopiero trzy lata temu cmentarzami zainteresowało się olkuskie Stowarzyszenie
Kulturalne „Brama”. Trochę zrobiono, odkopano kilka nagrobków na starym kirkucie, na
nowym wycięto ponad 600 drzew samosiejek, ale z czasem zapał stowarzyszenia się
wyczerpał, bo na apele o pomoc nie było odzewu, a w dwie-trzy osoby niewiele można
zrobić. Miasto miało pomóc, ale nie pomogło. Nic nie zmieniła pamiętna wizyta
ambasadora Izraela Szewacha Weissa. Modlono się wtedy w Olkuszu, żeby prof. Weiss
nie zajrzał na żydowski cmentarz, bo będzie wstyd. Ale ambasador zajrzał i wstyd był!
Jeszcze mam w oczach czerwoną z zawstydzenia twarz burmistrza Kallisty, który
obiecywał, że miasto coś z cmentarzami zrobi. Burmistrz Kallista nie raczył kiwnąć
palcem. W kwestii dewastacji olkuskich cmentarzy mamy zresztą do czynienia ze
swoiście pojmowanym ekumenizmem, bo niszczone są nekropolie różnych wyznań. Od
lat dewastowany jest katolicki Stary Cmentarz przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego.
Chuligani rozbijają nagrobki, rzeźbie Chrystusa przy głównej alejce utrącili głowę i
dłonie. Mówi się, że trzeba zamontować na tym cmentarzu oświetlenie, są plany, ale
szkoda na ten cel paru złotych. Zbudowano tam, niwelując część grobów pomnik i Ścianę
Pamięci (ze ścieżkami do nich prowadzącymi), ale na samym cmentarzu co najwyżej
sprząta się liście. Niedawno jacyś bandyci zdewastowali cześć prawosławną tej
nekropolii, którą kilka lat temu odrestaurowali własnymi siłami uczniowie Technikum
„Na Skałce” z Bukowna z nauczycielem Ryszardem Kyziołem. Potłuczone betonowe
krzyże dają od wielu miesięcy świadectwo żyjącym. Pozostający we wdzięcznej pamięci
parafian księża pochowani na cmentarzu parafialnym stali się kolejnymi ofiarami hien
cmentarnych. Może teraz wreszcie władze miasta pomyślą o rozwiązaniu problemów z
cmentarzami. Jeżeli dalej nic nie zrobimy, nie zareagujemy, to za tolerowanie takiego
stanu rzeczy wszyscy zasłużymy na miano hien cmentarnych!
Olgerd Dziechciarz
„Dziennik Polski”, 4.11.2005 r.
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Słowo Naczelnego: Przy okazji książki...
Jestem świeżo po lekturze książki olkuskiego Żyda Mosze Bergera pt. „W tajgach
Sybiru”. Jest to poruszający zapis wydarzeń z życia autora podczas II wojny światowej.
Muszę przyznać, że za każdym razem, gdy czytam takie wspomnienia, które na dodatek
pisane są przez kogoś z Olkusza, które odnoszą się do miejsc mi bliskich, z którymi
związany jestem emocjonalnie, wzruszenie ściska mi serce. Po tej lekturze czułem
dodatkowo przygnębienie, powiększone jeszcze przez przemyślenia dotyczące
współczesności.
W książce jest passus, w którym autor wspomina, jak na olkuskim cmentarzu
żydowskim, przy ulicy Jana Kantego, odwiedza mogiłę swojego wuja. I tu rodzi się we
mnie pytanie: Co zrobiliśmy z tymi zabytkowymi już nekropoliami, ze świadectwem
bytności na tych terenach ludności żydowskiej? Jakkolwiek by na to nie patrzeć, to jest to
przecież sięgająca jeszcze średniowiecza historia, a dla Mosze Bergera, dla żyjących
nadal olkuskich Żydów, to przecież jeszcze coś więcej...
W polską tradycję wpisany jest szacunek dla zmarłych, a tymczasem cały czas
panuje nieme przyzwolenie na to, by żydowski kirkut niszczał i był niszczony. Cmentarz
przy Kantego przetrwał jako tako II wojnę, ale nie przetrwał zapoczątkowanej gdzieś pod
koniec lat sześćdziesiątych dewastacji, która zresztą trwa do dziś. Olkuskie władze
wielokrotnie deklarowały, że zajmą się sprawą. Obecny burmistrz obiecał to nawet
odwiedzającemu Olkusz Szewachowi Weissowi – niedawnemu ambasadorowi Izraela w
Polsce. I... nic. Ciekawe, co powie pan, panie burmistrzu, gdy na promocję książki
przyjedzie Mosze Berger lub ktoś z jego rodziny, obecny ambasador Izraela, a być może
pojawi się też Szewach Weiss, i będą chcieli odwiedzić cmentarz? Czyżby nie było
środków na ogrodzenie i uporządkowanie tego miejsca?
Wszystko to łączy się ze sprawą pojednania polsko – żydowskiego. Pisałem kiedyś
w australijskim „Tygodniku Polskim”, żeby się nie licytować, który naród popełnił na
drugim więcej zbrodni, który jest bardziej winny. Że wystarczy, iż zaistniały sprawy,
które nie przynoszą chwały ani Polakom ani Żydom, aby nawzajem się przeprosić.
Myśmy na szczeblu państwowym to już uczynili, najpierw ustami prezydenta Wałęsy,
potem Kwaśniewskiego. Jednak za tymi słowami nie poszły czyny, a przynajmniej nie w
Olkuszu. W Srebrnym Grodzie powinno się to objawić choćby w skromnym, na miarę
możliwości i środków, zabezpieczeniem miejsca pochówku mieszkańców Ziemi
Olkuskiej pochodzenia żydowskiego. Tego wymaga przyzwoitość i kultura. Żeby nie
trzeba było się wstydzić za każdym razem, gdy ktoś chce odwiedzić to miejsce.
***
Mosze Berger urodził się 2 listopada 1919 roku w Olkuszu w rodzinie żydowskiej
zamieszkałej na Parczach przy ulicy Sobieskiego 6. W rodzinnym mieście ukończył
szkołę powszechną (dziś jest to szkoła podstawowa nr 1) i wieczorową szkołę zawodową.
Pracował jako malarz. Po zajęciu Srebrnego Grodu przez Niemców – wobec rosnącego
antyżydowskiego terroru hitlerowskiego – w listopadzie 1939 roku razem z siostrą
opuścił dom rodzinny, by przedostać się na wschód, na tereny zajęte przez Sowietów. Za
odmowę przyjęcia sowieckiego obywatelstwa zostali pod koniec czerwca 1940
wywiezieni z Sambora na Syberię, gdzie spędzili pięć lat. W 1945 roku wracają do
Polski, do Wrocławia. W Srebrnym Grodzie nie zastali nikogo z najbliższej rodziny –
rodzice wraz z pozostałymi siostrami w czerwcu 1942 roku, podczas likwidacji
olkuskiego getta, zostali wywiezieni do obozu śmierci w Birkenau. Po wojnie Berger
ukończył we Wrocławiu trzyletnią szkołę malarstwa artystycznego. W 1948 roku
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przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował w Centralnym Zarządzie Przemysłu
Mleczarskiego. W 1957 wyjechał do Izraela; pracował tam w szpitalu jako magazynier
sprzętu medycznego do 72 roku życia. W 1992 roku izraelskie Ministerstwo Obrony
opublikowało po hebrajsku jego wspomnienia „W tajgach Sybiru”. Mosze Berger
mieszka obecnie w Holon i mimo swych 86 lat nadal pracuje jako wolontariusz w
szpitalu Yechilov, a jego obrazy upiększają szpitalne ściany.
Grzegorz Turski
www.eOlkusz.pl
Komentarze do „Słowo Naczelnego: Przy okazji książki...”
... – 2005–12–06 23:12:01
Słowne deklaracje są bardzo wygodną formą pozbywania się niewygodnych problemów.
Zawsze można znaleźć stosowne zwroty, rzucić nimi w przestrzeń i zapomnieć w błogim
przekonaniu, że inni też zapomną. Temat kirkutu już tyle razy wracał, tyle razy pod jego
adresem padały obietnice zabezpieczenia, uporządkowania, zadbania! Gdyby choć jedna
z nich przybrała materialną formę, ten cmentarz od dawna byłby słusznym powodem do
dumy. Ale nie czarujmy się! Bardziej spektakularne jest wystawienie nowego pomnika,
bo jest NOWY, a więc nadaje się do „występu” w mediach, dobrze się prezentuje w
błysku fleszy, da się o nim napisać atrakcyjny artykuł i wymienić przy okazji parę
nazwisk. Jednak postawienie tego obelisku, dość kontrowersyjnego zresztą, jak wynika z
opinii zamieszczonych choćby na tym forum, nie powinno być traktowane jako
odfajkowanie problemu olkuskich Żydów. A tak to właśnie wygląda. Zrozumienie
potrzeby uratowania kirkutu wymaga wykazania się zrozumieniem, że tak powiem
górnolotnie, wyższego rzędu. Szacunku dla historii, dla ludzi, dla dziedzictwa kultury,
prawdziwie pojętej tolerancji, wyzwolenia się ze wszechobecnego szowinizmu. Tyle
tylko, że tych pojęć chętnie i głośno używa się w sytuacjach oficjalnych, a obśmiewa się
je, gdy gasną lampy. Nie pochodzę z Olkusza, ale mieszkam tu już sporo lat. Kirkut
odwiedziłam zaledwie kilka razy, z powodów prozaicznych. Boję się, bo tam straszą, ale
nie umarli, lecz żywi. Jakoś nie widzę nadziei na zmianę takiego stanu rzeczy.
autor: ~ladaniva
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Ocalić od zapomnienia...
Na granicy województw: małopolskiego i śląskiego, w miejscowości Krzykawka,
w gęstwinie traw, otoczony murem skrywa się cmentarz żydowski – ślad nie do zatarcia
po obecności Żydów na naszych terenach. Przez jednych zapomniany, przez innych nie
odkryty.
Powoli zanika, odchodzi w zapomnienie, a przecież Żydzi jeszcze kilkadziesiąt lat
temu żyli w Bolesławiu, Olkuszu, Sławkowie, Wolbromiu i tworzyli wspaniałą kulturę,
której rozwój przerwały okrutne karty historii. Dziś po Żydach pozostały tylko stare,
niknące cmentarze skrywające tajemnice z przeszłości, bezduszni martwi świadkowie
historii.
Cmentarz w Krzykawce założyła Żydowska Gmina Wyznaniowa. Ziemię pod
cmentarz wykupiono w 1907 roku od K. Gaszyńskiego. Najstarszy nagrobek pochodzi z
1904 roku. Jednak daty na nagrobkach podawano według kalendarza żydowskiego, a to
znaczy, że rok nie jest podany wprost, aby go odczytać trzeba zsumować wartości
liczbowe cytatu biblijnego. Napis na bramie wejściowej sugeruje, że w 1966 roku
cmentarz odnowił Daniel Ladnsmann. W 2003 roku na cmentarzu był profesor Szewach
Weiss – były szef parlamentu Izraela. Teren cmentarza jest ogrodzony, oczyszczony z
zarośli, jednak bez drobnej ingerencji ludzkiej niebawem w drobny mak rozsypią się
dziejowe macewy, które imponują proporcjami: jedne wysokie i smukłe, inne szerokie i
niskie. Mają postać pionowo ustawionej płyty o prostokątnym lub półkolistym
zakończeniu, pokrytej inskrypcją. Kilka dodatkowo zdobionych jest płaskorzeźbą. Napisy
na nagrobkach są w języku hebrajskim i zawierają: imię zmarłego, imię ojca, datę
śmierci, czasami pogrzebu, pochwałę zmarłego – jego zalety i dobre uczynki. Na kilku
macewach widoczne są pewne obrazy, które symbolizują cechy zmarłego, zasługi,
wskazują pozycję i rolę. Np. dłonie w geście kapłańskim dotyczą pochodzenia zmarłego,
w tym przypadku chodzi o męskiego potomka rodu kapłańskiego; dzbanek i misa
odnoszą się także do pochodzenia i wskazują na męskiego potomka rodu lewickiego.
Cmentarz w Krzykawce – jedyna z niewielu zachowanych pozostałości po Żydach
na naszych terenach odkrywa przed nami swoją tajemnice. Warto się zagłębić.
Monika Sienkiewicz
www.eOlkusz.pl
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Listy do redakcji: Odpowiadając na zarzuty...19
Oświęcim, dnia 29.12.2005 r.
Adam Cyra
Oświęcim
Pan Redaktor
Grzegorz Turski
Olkusz
Szanowny panie Redaktorze,
odpowiadając na zarzuty zawarte w tekstach Panów Ireneusza Cieślika i Olgerda
Dziechciarza, opublikowanych w Portalu Powiatu Olkuskiego, chciałem wyjaśnić, że 20
podczas drugiej wojny światowej straty biologiczne wśród mieszkańców ziemi olkuskiej,
według szacunkowych obliczeń wyniosły około 15 tysięcy zamordowanych Żydów i
około 2 tysiące ofiar spośród Polaków.
Z tej liczby w komorach gazowych w Bełżcu i w KL Auschwitz-Birkenau zginęło
anonimowo najprawdopodobniej kilkanaście tysięcy Żydów oraz w hitlerowskich
więzieniach i obozach koncentracyjnych kilkuset Polaków i Żydów, którzy jako
więźniowie zostali zarejestrowani w dokumentacji więziennej lub obozowej. Ich
nazwiska (Polacy i Żydzi) udało się częściowo ustalić i zostały one wyryte na tablicach
pomnika, którego odsłonięcie nastąpiło 12 czerwca 2005 r. na starym cmentarzu w
Olkuszu. Ponadto pamięci Żydów została dodatkowo poświęcona ostatnia z tablic na tym
pomniku, zawierająca napis:
Pamięci kilkunastu tysięcy Żydów z Olkusza i ziemi olkuskiej, głównie
bezimiennych ofiar komór gazowych w KL Auschwitz-Birkenau i w Bełżcu.
„Różne są języki naszych modlitw, lecz łzy są zawsze takie same”
Abraham Joshue Heschel
Należy wyjaśnić, że od wiosny 1941 r. zaczęto gromadzić Żydów na ziemi
olkuskiej w wybranych dzielnicach miast i miasteczek. Eksterminację ludności
żydowskiej z Olkusza, Wolbromia, Pilicy, Skały i innych miejscowości przedwojennego
powiatu olkuskiego zakończono w 1943 r., przy czym największe jej nasilenie nastąpiło
w 1942 r. Żydzi ci ginęli z głodu lub na skutek chorób w gettach, a także w licznych
egzekucjach w pobliżu lub samych miejscach ich zamieszkania oraz anonimowo w
komorach gazowych w Bełżcu i KL Auschwitz-Birkenau.

Na stronie internetowej www.ilkus.pl opublikowany został niemal identyczny w treści list Pana
Adama Cyry opatrzony redakcyjnym tytułem „Zagłada Żydów” i datowany na 30.12.2005 r., a
adresowany do „Pana Redaktora Adama Kochanowskiego”. Pozostałe różnice między tymi listami
zaznaczone zostały w redakcyjnych przypisach. – przyp. red.
20
W tekście opublikowanym na ilkus.pl początek tekstu do tego miejsca brzmi: „zachęcony
Pańskim apelem, aby pisać na nurtujące nas tematy, odpowiadam na zarzuty zawarte w tekstach
Panów Ireneusza Cieślika i Olgerda Dziechciarza, które ostatnio zostały opublikowane na stronach
internetowych Portalu Powiatu Olkuskiego. Na wstępie wyjaśniam, że zbliża się 61. rocznica
wyzwolenia KL Auschwitz i na ten temat znowu będzie się pisać oraz mówić dużo. Warto, aby
tematyka ta przypomniana została także mieszkańcom Olkusza.” – przyp. red.
19
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Trzeba także zaznaczyć, że część Żydów np. z getta w Olkuszu i Pilicy, uznanych
za zdolnych do pracy, wywieziono do gett w Będzinie i Sosnowcu. W sierpniu 1943 r.,
kiedy getta te były likwidowane, Żydzi w nich mieszkający byli przywożeni w
transportach do KL Auschwitz. Nieliczni spośród nich po przejściu selekcji zostali
zarejestrowani w obozie, większość zginęła natychmiast w komorach gazowych w
Birkenau. Wśród tych, którzy zostali osadzeni jako więźniowie w KL Auschwitz, zdarzali
się również Żydzi z ziemi olkuskiej, którzy są wyszczególnieni w zachowanej
dokumentacji obozowej.
Pan Olgerd Dziechciarz w swoim wypowiedzi powołuje się na pracę Krzysztofa
Kocjana „Zagłada olkuskich Żydów” (Olkusz 2002), w której opublikowana jest
przechowywana w archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie „Lista
wysiedleńcza 735 olkuskich Żydów”. Zdaniem Autora tej książki mieli oni zginąć w
komorach gazowych KL Auschwitz-Birkenau.
Opierając się na powyższym stwierdzeniu Panowie Ireneusz Cieślik i Olgerd
Dziechciarz21 stawiają zarzut twórcom pomnika, że na tablicach pominęli nazwiska tych 22
735 Żydów.
Lista ta jednak – moim zdaniem – nie może być uznana za w pełni wiarygodną,
ponieważ nie wynika z niej, co stało się z Żydami na niej wyszczególnionymi oraz kiedy
i przez kogo ten wykaz został sporządzony. Ponadto mogą być na tej liście nazwiska
Żydów z Chorzowa, przymusowo przewiezionych w liczbie około 1500 osób do getta
olkuskiego 15 czerwca 1940r.
Warto także na temat powyższego zestawienia nazwiskowego zacytować fragment
listu Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie do Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu z 27 września 2004 r.: „Wykaz 735 osób jest inny.
Mamy tu cały przekrój wiekowy: od starców po niemowlęta. Nie wyklucza to
przypuszczenia, iż mamy być może do czynienia z przesiedleniem nie z Olkusza, lecz do
Olkusza i nie z 1942 r., lecz np. z 1940 r. (o sprowadzeniu wówczas do Olkusza 1500
Żydów z Chorzowa i innych miejscowości Górnego Śląska wspomina Efraim Parasol w
relacji, która w naszym archiwum nosi sygnaturę 301/1551 – (...)”.
Krzysztof Kocjan w swojej książce Zagłada Żydów... pisze, że większość Żydów z
Olkusza zginęła najprawdopodobniej w KL Auschwitz-Birkenau. Pragnę jednak
zaznaczyć, że są to tylko przypuszczenia, ponieważ w dokumentacji poobozowej
przechowywanej w Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz–Birkenau na ten temat
nie ma żadnego śladu.
Z kolei pracownicy Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie twierdzą, że Żydzi ci
zginęli w Bełżcu i na podstawie ich ustaleń zagłada Żydów olkuskich została
upamiętniona w Muzeum – Miejscu Pamięci w Bełżcu, które powstało w 2004 r. (list z
Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w
Oświęcimiu z 18 grudnia 2004 r.).
W świetle powyższych rozważań nie można było wspomnianych 735 nazwisk
Żydów uznać w sposób udokumentowany za ofiary KL Auschwitz–Birkenau i wymienić
je na pomniku w Olkuszu.
Zupełnym zaś zaskoczeniem jest dla mnie stwierdzenie Pana Olgierda Dziechciarza
w jego artykule23, że zachował się wiarygodny wykaz nazwiskowy Żydów ze Sławkowa,
którzy zginęli w komorach gazowych KL Auschwitz–Birkenau. Jeśli wykaz taki istnieje
– w co bardzo wątpię – bardzo proszę o przesłanie jego kopii do Państwowego Muzeum
W tekście opublikowanym na ilkus.pl mamy tu dodatkowo tekst: „na stronach internetowych
Portalu Powiatu Olkuskiego” – przyp. red.
22
W tekście opublikowanym na ilkus.pl zamiast „tych” mamy „wspomnianych” – przyp. red.
23
W tekście opublikowanym na ilkus.pl brak słów „w jego artykule” – przyp. red.
21
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Auschwitz-Birkenau. Nic bowiem dotychczas o jego istnieniu nie było nam wiadome. O
wykazie tym nic nie wiedzieli także historycy z Akademii Pedagogicznej w Krakowie,
którzy pod kierunkiem prof. dr. Feliksa Kiryka opracowali liczącą kilkaset stron
monografię Sławkowa, zatytułowaną Dzieje Sławkowa, Kraków 2001.
Do kolejnych uwag na temat twórców pomnika na starym cmentarzu w Olkuszu,
które Panowie Ireneusz Cieślik i Olgerd Dziechciarz zawarli w swoich tekstach, nie będę
się ustosunkowywał.
Sądzę jednak, że jedynie wartą do rozważenia uwagą, jest propozycja Pana
Ireneusza Cieślika, aby na pomniku dodatkowo umieścić nazwisko inż. Antoniego
Kocjana.24
Łączę wyrazy szacunku
Adam Cyra
www.eOlkusz.pl
Komentarze do „Listy do redakcji: Odpowiadając na zarzuty...”
3 pytania – 2006–01–02 08:50:42
Szanowny Panie Doktorze, ponieważ kolejny raz powtarza Pan to, co pisał i mówił już
wielokrotnie, utwierdzam się w przekonaniu, że nie zależy Panu na porozumieniu. Mam
więc tylko trzy bardzo konkretne pytania: – Czy kontaktował się Pan ze środowiskiem
olkuskich Żydów, by skonfrontować swoje dane? Czy był Pan w Żydowskim Instytucie
Historycznym, by przeprowadzić tamże kwerendę? Czy zainteresowała Pana lista
olkuskich Żydów, którą dysponuje i w części publikuje na swoich stronach internetowych
Yad Vashem? Podejrzewam, że są to pytania retoryczne... Z uszanowaniem
Olgerd Dziechciarz
3 kwestie – 2006–01–02 11:38:55
W liście p. Adama Cyry jest kilka kwestii, do których chciałem się ustosunkować:
1. Nieuczciwością ze strony p. Adama Cyry jest przypisywanie mi propozycji, „aby na
pomniku dodatkowo umieścić nazwisko inż. Antoniego Kocjana”. Nigdy i nikomu
czegoś takiego nie proponowałem! Przywołany w moim tekście pt. „Pomnik dziurawej
pamięci” fakt, że wśród nazwisk ofiar wyszczególnionych na pomniku na Starym
Cmentarzu w Olkuszu zabrakło nazwiska Antoniego Kocjana służył bowiem jako
ilustracja kompletnej kompromitacji pomysłodawców i wykonawców tego pomnika.
Właściwie jedyną propozycją jaką składałem (ale znacznie wcześniej) organizatorom
budowy pomnika było zrezygnowanie z jego realizacji, ponieważ prezentowana przez
nich koncepcja była – delikatnie rzecz ujmując – niedopracowana. Głównym zaś
punktem tej koncepcji jawiła się chęć wykucia w kamieniu aktualnego stanu badań p.
Cyry. Pomysł od początku wydawał mi się niestosowny i ryzykowny. „A co będzie jeśli
np. rok po odsłonięciu pomnika ktoś odnajdzie niezbite dowody śmierci dalszych 5, 10,
200 czy nawet 1000 wymienionych z nazwiska ofiar? Zostaną dołączone? Czy też okażą
się niewarte upamiętnienia, bo «spóźnialskie»?” – pisałem w tekście „Nie dzielić ofiar”
opublikowanym w „Przeglądzie Olkuskim” przed trzema laty. Ale wyobrażenie sobie, że
W tekście opublikowanym na ilkus.pl brak ostatnich dwóch akapitów od słów „Do kolejnych
uwag…” do słów „Antoniego Kocjana”. W ich miejsce znajduje się akapit: „Na zakończenie
chciałbym przypomnieć, że KL Auschwitz, położony pięćdziesiąt kilometrów od Olkusza, został
wyzwolony przez oddziały Armii Czerwonej 27 stycznia 1945 r.” – przyp. red.
24
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problem taki może się pojawić, przekraczało najwyraźniej myślowe horyzonty
fundatorów pomnika – bo kto by się przejmował uwagami jakichś tam Cieślików, gdy
mamy za sobą miejscowych pryncypałów, którzy pozwolą zrobić tak, jak my chcemy i
jeszcze na ten cel dorzucą kasę? Teraz zaś, kiedy widoczna jest klapa koncepcji pomnika
spowodowana już nawet nie jakimiś nowo odkrytymi dokumentami, lecz zwykłą fuszerką
w kompletowaniu nazwisk, jedynie wartą rozważenia uwagą ze strony organizatorów jest
propozycja Pana Adama Cyry, aby każdy, kto zauważy taki brak, przyszedł z dłutkiem na
Stary Cmentarz i uzupełnił napis (w tym ostatnim zdaniu skorzystałem ze sposobu
streszczania cudzych myśli przez p. Cyrę, za co niniejszym wyrażam mu swoją
wdzięczność).
2. Na liście 735 nazwisk zamieszczonej w książce Krzysztofa Kocjana „Zagłada
olkuskich Żydów” znajduje się np. olkuski dajan (sędzia religijny) Mosze Hagerman
(osoba, nad którą szczególnie się znęcano w trakcie Krwawej Środy – zob. zdjęcia w
książce Kocjana) i jego rodzina, a także rodzice i rodzeństwo Pani Belli BorensztajnRotner (olkuszanki mieszkającej aktualnie w Nowym Jorku – to „kuzynka Bela” z
wydanych ostatnio w Olkuszu wojennych wspomnień Mosze Bergera „W tajgach
Sybiru”). Może zamiast snuć rozważania, czy to aby nie lista przesiedlenia Żydów z
Chorzowa do Olkusza, Pan Adam Cyra odpowiedziałby na postawione w moim tekście
pytanie, czy w ramach swoich badań przeprowadził rzetelną kwerendę w dotyczących
Olkusza bazach danych instytutu Yad Vashem oraz archiwaliach Żydowskiego Instytutu
Historycznego, a następnie skonfrontował wyniki z tą listą?
3. Historycy, którzy pod kierunkiem prof. F. Kiryka opracowali liczącą ponad 1100 stron
monografię Ziemi Olkuskiej (Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego, t.I-II, WarszawaKraków 1978) nie zauważyli jakoś, by inż. Antoni Kocjan był w historii Olkusza osobą
godną odnotowania i w tejże monografii jego nazwisko w ogóle się nie pojawia. Nie jest
więc sprawą nie do wyobrażenia, że opracowując kilkusetstronicową monografię
Sławkowa nie wiedzieli nic o jakimś wykazie tamtejszych Żydów, w dodatku
znajdującym się omyłkowo w niewłaściwym zbiorze archiwaliów.
Ireneusz Cieślik
lista – 2006–01–02 12:00:39
Dodatkowym argumentem przemawiającym za uznaniem tzw. „listy Kocjana” za
autentyczną listę olkuskich Żydów sporządzoną w trakcie ich wywózki do AuschwitzBirkenau lub innego obozu zagłady jest figurowanie na niej pod nr 501 Doby Najgas
urodzonej w 1942, a więc w chwili śmierci liczącej kilka tygodni lub miesięcy. Moralną
ocenę faktu odmowy upamiętnienia jej męczeńskiej śmierci na podstawie przypuszczeń,
że może jednak jej się udało, a anonimowy SS-man nie spisał jej personaliów przed
wrzuceniem jej ciała do pieca krematorium pozostawiam Czytelnikom.
autor: ~Jurek
Pomnik w Olkuszu – 2006–01–02 13:53:16
Szanowni Panowie! Nie zamierzam dalej w ten sposób dyskutować na forum publicznym
na tak poważne tematy. Proszę w interesujących Panów kwestiach oficjalnie napisać do
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i Żydowskiego Instytutu
Historycznego w Warszawie oraz do Muzeum w Bełżcu na Zamojszczyźnie. Być może w
przyszłości – jako młodzi ludzie – napiszecie lepszą książkę od mojej, zatytułowanej
„Mieszkańcy ziemi olkuskiej w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentacyjnych”,
jak również spowodujecie wybudowanie pomnika poświęconego Żydom olkuskim, który
nie będzie bublem. Życzę Wam tego w Nowym Roku bardzo serdecznie. Z poważaniem
Adam Cyra
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pomnik – 2006–01–02 15:34:48
Szanowny Panie Doktorze! Nigdy nie zarzucałem Panu nierzetelności w prowadzonych
badaniach ani nie negowałem Pańskiego dorobku naukowego. Protestowałem tylko
przeciw sposobowi, w jaki wyniki Pańskich badań są wykorzystywane na terenie
Olkusza. Uzasadnioną z punktu widzenia naukowego ostrożność w podejściu do
dokumentów historycznych komitet budowy pomnika zamienił w wyraźną niechęć do
jakiegokolwiek upamiętnienia ofiar pochodzenia żydowskiego. Przecież doskonale Pan
wie, że tablica o kilkunastu tysiącach Żydów pojawiła się w projekcie pomnika dopiero
po naszych protestach – w wersji pierwotnej miały tam być tylko te nazwiska, które udało
się Panu ustalić ze 100% pewnością jako ofiary obozów i więzień. W ten sposób na
tablicy znalazło się nazwisko osoby, która rzeczywiście była ofiarą hitlerowskiego
więzienia, ale została skazana na pobyt w nim nie ze względu na działalność polityczną
czy przynależność etniczną lub religijną, ale za popełnienie przestępstwa kryminalnego.
Tak się bowiem składa, że hitlerowski wymiar sprawiedliwości nie robił specjalnego
rozróżnienia na rodzaj przestępstwa. W ten sposób czcimy na pomniku pamięć złodzieja,
a odmawiamy tej czci niemowlęciu zamordowanemu w komorze gazowej. Dopiero byłby
cyrk, gdybym jak Pan sugeruje, zwrócił się z tą sprawą do instytucji takich jak Żydowski
Instytut Historyczny czy Yad Vashem...
Jerzy Roś
Pomnik w Olkuszu – 2006–01–02 16:23:55
Szanowny Panie Jurku! Cyrku na pewno nie będzie. Będę Panu wdzięczny za napisanie
do tych Instytucji. W ten sposób można będzie wyjaśnić różnice w naszych poglądach i
ustalić dalsze fakty z tragicznej historii Olkusza podczas okupacji hitlerowskiej.
Pozdrawiam
Adam Cyra
PS. Proszę także zapoznać się z moim artykułem „Pomnik na starym cmentarzu w
Olkuszu”, opublikowanym dzisiaj na forum internetowym „ilkus”.
Czekam na odpowiedź – 2006–01–03 13:15:02
Szanowny Panie Doktorze Pisze Pan: „Nie zamierzam dalej w ten sposób dyskutować na
forum publicznym na tak poważne tematy”. Niby jak rozmawiamy? Żartujemy, robimy
sobie cyrk? Zadałem Panu trzy pytania, na które uznał Pan za stosowne nie odpowiedać.
Rozumiem, że zakończył Pan z nami dyskusję. Życzę udanego Nowego Roku.
Olgerd Dziechciarz
Lista olkuskich Żydów – 2006–02–17 10:24:30
Zainteresowanych listą olkuskich Żydów, opracowaną i zamieszczoną w internecie przez
Instytut Pamęci Yad Vashem w Jerozozimie, uprzejmie informuję, że można do niej
dotrzeć w bardzo łatwy sposób – podaje adres: www.yadvashem.org 1.ukaże się zdjęcie
dziewczynki – kliknąć, 2. ukaże się niebieska ramka z napisem „Click here” – kliknąć, 3.
wpisać w ramkę „Olkusz” – kliknąć, 4. search (szukaj) – kliknąć. Życzę powodzenia w
poszukiwaniach danych, które dodatkowo wzbogacają znajomość tragicznych wydarzeń z
czasów zagłady Żydów na ziemi olkuskiej i zmuszają do refleksji nad minionymi
strasznymi latami okupacji hitlerowskiej 1939–1945, o których przypomina pomnik na
starym cmentarzu w Olkuszu.
Adam Cyra
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Listy do redakcji: Żydzi ze Sławkowa...
Warszawa, 12.01.2006 r.
Pan
Grzegorz Turski
Redaktor Naczelny
eOlkusz.pl
Portal Powiatu Olkuskiego
Pan
Adam Kochanowski
Redaktor Naczelny
ilkus.pl
Wirtualny Olkusz
Szanowni Panowie,
W związku z opublikowanymi na łamach redagowanych przez Panów portali
listami Pana Adama Cyry z dnia 29.12.2005 r. (eOlkusz.pl) i 30.12.2005 r. (ilkus.pl), w
których wyraził zaskoczenie stwierdzeniem „Pana Olgerda Dziechciarza w jego artykule,
że zachował się wiarygodny wykaz nazwiskowy Żydów ze Sławkowa, którzy zginęli w
komorach gazowych KL Auschwitz–Birkenau” i natychmiast zechciał wyrazić swą
bardzo dużą wątpliwość w jego istnienie, w załączeniu przesyłam kopie dziewięciu
spośród pięćdziesięciu jeden kart pochodzących ze zbioru archiwalnego
„Przedstawicielstwo Ludności Żydowskiej w Będzinie (w Bendsburgu)”
przechowywanego w archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie pod
numerem katalogowym 212, teczka 24 (poprzednio 6) – „Arbeitseinsatzreferat. Wydział
Zatrudnienia Zarządu Przedstawicielstwa Ludności Żydowskiej w Będzinie”, które
obrazują jego zawartość.
Z zachowanych materiałów wynika, iż likwidacja sławkowskiego getta miała
miejsce 11 czerwca 1942 r. (dzień po rozpoczęciu likwidacji getta w Olkuszu), a oficjalną
dokumentację osobową tej akcji zatwierdzili żydowscy urzędnicy – sekretarz Nachim
Kaufmann i milicjant żydowski z Będzina Roman Goldminc – w dniu 13 czerwca 1942 r.
(karta 1). W zbiorze zachował się odręczny spis 629 zatrzymanych w czasie likwidacji
sławkowskiego getta osób z naniesionymi adnotacjami przy niektórych nazwiskach
wskazujących na skierowanie tych osób do pracy przymusowej w Sosnowcu i
Strzemieszycach, do kuchni, umieszczenie na liście rezerwowej lub zwolnienie. Na tym
spisie znajdują się też odręczne kalkulacje stwierdzające, iż spośród 629 osób, do
Sosnowca skierowano 48, do Strzemieszyc 81, a uwolniono 37. Od pozostałych 463 osób
odjęto jeszcze 7 osób i tak uzyskano 456 osób (karty 2-23). Następnie mamy spisany na
maszynie „wykaz osób znajdujących się na pierwszym piętrze” obejmujący 412 osób,
przy czym 406 osób (trzy z nich odręcznie skreślono jako zwolnione) pochodzi z
wcześniejszej listy 629 zatrzymanych w Sławkowie osób, zaś sześć osób dopisano na
końcu z adnotacją o ich adresach w Sosnowcu, Jęzorze i Będzinie (karty 24-31). Wykaz
ten posiada też kopię z dalszymi odręcznymi adnotacjami i rachunkami (karty 32-39).
Kolejna lista dotyczy osób będących w rezerwie i zawiera 48 nazwisk z odręcznymi
adnotacjami o zwolnieniu i skreśleniami (karty 40-41). Lista ta posiada też wersję
sporządzoną na maszynie (karta 42), z której tytułu wynika, iż osoby te przetrzymywane
były na drugim piętrze, zaś w uwagach przy każdej z osób zaznaczono powód, dla
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którego znalazła się na liście rezerwowej (m. in. pokrewieństwo z członkami Judenratu,
milicji żydowskiej, pracownikami niemieckich zakładów, zatrudnienie w zakładzie
krawieckim w Strzemieszycach itp.). Sformułowania o umieszczeniu różnych grup na
różnych piętrach wskazują, iż wykazy te dotyczą etapu po selekcji, gdy zatrzymanych
sławkowskich Żydów podzielono już na grupy przetrzymywane na różnych poziomach
budynku, w którym zostali zgromadzeni. Karty 43-44 zawierają wykaz „grupy
strzemieszyckiej” czyli 81 krawców, ślusarzy i tokarzy skierowanych głównie do zakładu
krawieckiego w Strzemieszycach. Kolejne karty 45-46 stanowią kopię poprzedniego
wykazu z usunięciem dwóch osób. Wykaz „grupy sosnowieckiej” zawiera 49 osób, przy
czym przy jednej odręcznie zanotowano, iż została zwolniona (karty 47 i 48, która
zawiera ponadto informację o zawodzie i zakładzie pracy). Ostatnie karty zbioru (49, 50 i
51) zawierają listę 42 Żydów pozostawionych po likwidacji getta w Sławkowie.
Jak więc z tego pobieżnego opisu widać, w zbiorach Żydowskiego Instytutu
Historycznego w Warszawie zachowała się stosunkowo pełna ewidencja osobowa z
likwidacji getta w Sławkowie w dniu 11 czerwca 1942 r.
Fundamentem rzetelności historyka jest zasada, iż przed wyrobieniem sobie
poglądu na temat jakiegoś źródła wpierw się z nim zapoznaje. Zdumiewa mnie, że Pan
Cyra – zawodowy historyk z tytułem doktora i kustosz w Państwowym Muzeum
Auschwitz–Birkenau w Oświęcimiu – publicznie poddaje w wątpliwość istnienie
jakiegoś źródła zamiast wcześniej samemu zadać sobie trud dotarcia do niego i jego
weryfikacji. Olgerd Dziechciarz już w 2001 roku wskazywał wyraźnie archiwum i zbiór,
w którym materiały te się znajdują (Przewodnik po ziemi olkuskiej. Gminy Bolesław,
Bukowno i Sławków, tom II cz. 2, s. 174), dziwna jest więc ignorancja Pana Cyry, gdy
pisze, że „nic bowiem dotychczas o jego istnieniu nie było nam wiadome”. Mam
nadzieję, że załączone archiwalia pomogą wreszcie Panu Cyrze w podjęciu decyzji o
nieuchronności jego osobistej kwerendy w zasobach Żydowskiego Instytutu
Historycznego w Warszawie, jeśli zwieńczeniem jego naukowego wysiłku ma być
ustalenie prawdy historycznej o ofiarach II wojny światowej na ziemi olkuskiej, a nie
tylko przyozdobienie piersi medalami.
Z poważaniem,
Krzysztof Kocjan
eOlkusz.pl
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Komentarze do „Listy do redakcji: Żydzi ze Sławkowa...”
Kolejny dowód – 2006–01–17 12:30:26
Lista „sławkowska” potwierdza autentyczność listy „olkuskiej” – identyczne dane tj.
kolejny numer, imię i nazwisko, rok urodzenia – widocznie te dane były potrzebne w
trakcie deportacji do obozów zagłady w odróżnieniu od listy osób kierowanych do
przymusowej pracy (str. XXI–XXIII książki K. Kocjana „Zagłada olkuskich Żydów”),
gdzie umieszczono też adres danej osoby. Widocznie w stosunku do osób wywożonych
do obozów nie przewidywano możliwości ich powrotu lub kontaktowania się z
pozostałymi na miejscu. Ciekawe co stało się z tymi skreślonymi z listy „sławkowskiej”,
czy mieli szansę przeżyć? Badał to ktoś?
autor: ~Jurek
––– – 2006–01–21 11:00:38
„Mam nadzieję, że załączone archiwalia pomogą wreszcie Panu Cyrze w podjęciu decyzji
o nieuchronności jego osobistej kwerendy w zasobach Żydowskiego Instytutu
Historycznego w Warszawie, jeśli zwieńczeniem jego naukowego wysiłku ma być
ustalenie prawdy historycznej o ofiarach II wojny światowej na ziemi olkuskiej, a nie
tylko przyozdobienie piersi medalami”. Żenującą metodę walki zastosował pan Kocjan
starając się udowodnić swoje racje w sprawie, która z natury swej rzeczy wymaga
zachowania spokoju i godności. O co tu właściwie chodzi – o zwycięstwo w potyczce „na
autorytety” czy o zachowanie pamięci o ofiarach czasów nieludzkich? Już mi się trudno
połapać.
autor: ~ladaniva
autorytety? – 2006–01–21 12:36:57
Nie dziwota, że trudno się połapać, jeśli dla kogoś większym autorytetem niż oryginalne
dokumenty cieszy się historyczka, która uważa, że czerwiec jest pod koniec roku (patrz
odpowiedź p. Cyry). Ja tam się nie dziwię, że wobec takich argumentów ręce opadają...
autor: ~irek25

Pominięto dwa kolejne posty autorstwa Adama Cyry z 24.01.2006 r., g. 09:25:04 i g. 09:58:32 o
tożsamej treści z postem z 24.01.2006 r., g. 09:22:59 zamieszczonym przez autora w
komentarzach do „Listy do redakcji: Odpowiedź na list Kocjana” (poniżej, s. 174) , gdzie znajduje
się dalszy ciąg dyskusji – przyp. red.
25
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Listy do redakcji: Odpowiedź na list Kocjana
Oświęcim, dnia 17.01.2006 r.
Pan Redaktor
Grzegorz Turski, Portal Powiatu Olkuskiego
Szanowny Panie Redaktorze,
Odpowiadając na list p. Krzysztofa Kocjana z Warszawy, ponownie stwierdzam, że
nie ma żadnej listy transportowej, sporządzonej przez okupacyjne władze niemieckie,
która zawierałaby nazwiskowy wykaz Żydów ze Sławkowa, zamordowanych w
komorach gazowych KL Auschwitz-Birkenau. Poprzednio już pisałem, że nie zachowała
się również taka lista dotycząca zagłady Żydów z Olkusza.
Warto tutaj przytoczyć fragment książki „Dzieje Sławkowa” (pod red. Feliksa
Kiryka), Kraków 2001, s. 413, napisany w oparciu o ustalenia Agnieszki Nitszke, Byli
wśród nas, monografia Żydów sławkowskich, Olkusz 1995, rękopis w Muzeum w
Sławkowie: „W roku 1941 utworzono sławkowskie getto (...). Z końcem 1942 roku (w
czerwcu 1942 r. – dop. AC) na placu przy ul. Kilińskiego nastąpiła selekcja Żydów ze
sławkowskiego getta. Młodych wiekiem wywieziono do obozów w Zagłębiu i w
Niemczech, a starszych umieszczono w browarze. Z browaru przeprowadzono ich na
stację kolejową w Bukownie, gdzie prawdopodobnie zlikwidowano starców i chorych.
Pozostałych przy życiu wywieziono pociągiem, wraz z Żydami strzemieszyckimi i
dąbrowskimi, do getta w Sosnowcu”.
Przytoczone przez p. Krzysztofa Kocjana dokumenty, pochodzące ze zbiorów
Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, dotyczą przesiedlenia oraz
zatrudnienia Żydów ze Sławkowa i nie są dowodem na ich zamordowanie w komorach
gazowych KL Auschwitz–Birkenau. Można jedynie przypuszczać, że większość z tych
osób zginęła we wspomnianym obozie.
Na temat powyższych dokumentów, na które powołuje się p. Krzysztof Kocjan,
można znaleźć dodatkowe informacje w pracy „Zagłada Żydów Zagłębiowskich” (pod
red. Aleksandry Namysło), Będzin 2004, wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej –
Oddział w Katowicach, Muzeum Zagłębia w Będzinie i Urząd Miejski w Będzinie.
Jeszcze raz pragnę przypomnieć, że wszyscy Żydzi z ziemi olkuskiej, zamordowani
przez hitlerowców w obozach koncentracyjnych i w obozach masowej zagłady, są
ogólnie upamiętnieni na pomniku na starym cmentarzu w Olkuszu, natomiast ani jedno z
nazwisk widniejących na przytaczanych przez p. Krzysztofa Kocjana dokumentach, nie
można było – na obecnym etapie badań historycznych – uwzględnić na tym pomniku w
sposób odpowiedzialny i w wystarczający sposób potwierdzony wiarygodnymi źródłami.
Łączę wyrazy szacunku
Adam Cyra, Oświęcim
www.eOlkusz.pl
Komentarze do „Listy do redakcji: Odpowiedź na list Kocjana”
dokumentacja? – 2006–01–21 12:36:56
Szanowny Panie Doktorze, pisze Pan, że żadnego z nazwisk zamieszczonych na listach
przechowywanych w ŻIH nie można było „uwzględnić na tym pomniku w sposób
odpowiedzialny i w wystarczający sposób potwierdzony wiarygodnymi źródłami”. W
związku z tym chciałem zapytać o dokumenty, które pozwoliły Panu w sposób
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odpowiedzialny i potwierdzony źródłami zamieścić na pomniku nazwisko Leopolda
Jarno. Z poważaniem.
Ireneusz Cieślik
Leopold Jarno (1901–1942) – 2006–01–21 17:31:37
Szanowny Panie, na temat śp. Leopolda Jarno zebrałem wnikliwą dokumentację, zdając
sobie w pełni sprawę z tego, że nigdy nie ustalę dokładnych okoliczności jego śmierci. W
związku z powyższym w swojej książce „Mieszkańcy ziemi olkuskiej...” napisałem:
„Jarno Leopold, ur. 2.11.1901 r. w Olkuszu i tam zamieszkały, absolwent Gimnazjum im.
Kazimierza Wielkiego, zamierzał zostać organistą, w czym przeszkodziła mu choroba
psychiczna, z której nie zdołano go wyleczyć, dołączony do transportu Żydów olkuskich i
wraz z nimi najprawdopodobniej zamordowany w komorze gazowej w Brzezince (KL
Auschwitz II–Birkenau w czerwcu 1942 r.”. Ustalając te dane byłem w kontakcie z
rodziną p. Jana Jarno, mieszkającą w Olkuszu, która nawet dostarczyła odpis aktu
urodzenia ich krewnego Leopolda z ksiąg parafialnych i zabiegała o to, aby Jego
nazwisko zostało umieszczone na pomniku na starym cmentarzu w Olkuszu. Z
poważaniem
Adam Cyra
Zagłada Żydów ze Sławkowa – 2006–01–24 09:22:59
Pan Krzysztof Kocjan Warszawa Szanowny Panie, chciałem przypomnieć, że w mojej
pracy „Mieszkańcy ziemi olkuskiej w hitlerowskich więzieniach i obozach
koncentracyjnych” powołuje się na książkę Pańskiego serdecznego przyjaciela Red.
Olgerda Dziechciarza „Przewodnik po ziemi olkuskiej. Gminy Bolesław, Bukowno i
Sławków, t. II, część 2, Olkusz 2001 i wiadomo mi było z tej publikacji o liście z
nazwiskami Żydów wywiezionych ze Sławkowa, znajdującej się w Żydowskim
Instytucie Historycznym w Warszawie. Lista ta jest bardzo cenna, lecz na jej podstawie
nie można udowodnić, że wymienieni na niej Żydzi zginęli w komorach gazowych KL
Auschwitz. Chciałem zacytować co na temat Żydów ze Sławkowa i na temat tej listy
napisał przed czterema laty w swojej książce Red. Olgerd Dziechciarz: „Całą (...) tutejszą
społeczność starozakonnych zgromadzili Niemcy w 1941 r. w gettcie (...). W 1942 r.
nastąpiła jego likwidacja. (...) Jak podają J. Kantyka i L. Rosikoń starców i chorych mieli
Niemcy wymordować w Bukownie. Pozostali mieszkańcy trafili do getta w Sosnowcu, a
w 1943 r. do Oświęcimia. Lista wywiezionych ze Sławkowa Izraelitów znajduje się w
Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie (w materiałach o ... będzińskiej
gminie żydowskiej)”. Chciałem Pana poprosić o komentarz do zacytowanego fragmentu
książki Red. Olgerda Dziechciarza, a może sam jej Autor również skomentuje powyższe
swoje stwierdzenia, tym bardziej, że ostatnio opublikował w „Dzienniku Polskim” nr 17 z
20 stycznia br. tekst, zatytułowany „W stolicy”, w którym znowu twierdzi, że w
Żydowskim Instytucie w Warszawie: „(...) są tam listy wywiezionych do Auschwitz–
Birkenau Żydów (...) sławkowskich”. Z wyrazami szacunku
Adam Cyra, Oświęcim
W odpowiedzi Panu Adamowi Cyrze – 2006–01–25 08:52:44
Szanowny Panie, Dziękuję za przypomnienie, że w swojej książce powołuje się Pan na
książkę mojego – jak łaskaw był Pan zauważyć – serdecznego przyjaciela Olgerda
Dziechciarza Przewodnik po ziemi olkuskiej. Gminy Bolesław, Bukowno i Sławków,
Olkusz 2001, tom II cz. 2. Szkopuł w tym, że zrobił Pan to tylko raz w przypisie 3 na
stronie 37, odwołując się do strony 92 książki Dziechciarza, gdzie pisze on o
mieszkańcach Bukowna i okolic, którzy zginęli w czasie okupacji, m. in. w KL
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Auschwitz, a nie o liście deportacyjnej ze Sławkowa znajdującej się w archiwum ŻIH, o
której pisze Dziechciarz dopiero na stronie 174 swojej książki, gdzie też wspomina o
powojennych relacjach ocalałych z holocaustu sławkowskich Żydów przechowywanych
w tym samym archiwum. O ile mnie wzrok nie myli, ani o jednym ani o drugim źródle
historycznym nie zająknął się Pan nawet w przypisie do swej książki, zaś z
zamieszczonej przez Pana bibliografii jasno wynika, że archiwalia w zbiorach
Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie Pan po prostu świadomie
zignorował. Częściowej listy deportacyjnej Żydów olkuskich nie mógł Pan w ten sam
sposób zignorować, ponieważ wyszła poza mury archiwum ŻIH i opublikowana została
w 2002 r. w Olkuszu w mojej książce Zagłada olkuskich Żydów. Na podstawie żywej
dyskusji, jaka przetoczyła się przez olkuską prasę od początków 2003 r. w związku z
planami budowy przez tzw. środowiska kombatanckie pomnika miejscowych ofiar
hitlerowskich obozów i więzień, odnoszę nieodparte wrażenie, iż opublikowanie tego
dokumentu naruszyło pierwotną koncepcję pomnika ustaloną przez komitet jego budowy,
którego i Pan był członkiem. Chyba także dla przygotowywanej przez Pana książki, która
uzasadnić miała ową koncepcję (nieprzypadkowo chyba promocja Pańskiej książki była
elementem imprezy związanej z odsłonięciem pomnika?) i przydać jej prestiż
instytucjonalny Państwowego Muzeum Auschwitz–Birkenau, publikacja ta okazała się
problemem. Tym tylko mogę sobie wytłumaczyć, że zamiast poddać ową listę
weryfikacji zaczął Pan i inni członkowie komitetu budowy pomnika natychmiast ją
dyskredytować jako źródło historyczne pod rozmaitymi pretekstami: od braku pieczątek i
podpisów hitlerowskich biurokratów począwszy, a kończąc na możliwości występowania
na niej nie dość dla Pana olkuskich, bo zamieszkałych w tym mieście dopiero od dwóch
lat Żydów chorzowskich. Po lekturze Pańskiej książki widzę jednak, że te same braki nie
przeszkodziły Panu w zamieszczeniu w niej osoby Leopolda Jarno, który przecież też nie
doczekał się hitlerowskich pieczątek i podpisów (szkoda, że fragment relacji Mariana
Auerhahna–Głuszeckiego mówiący o dołączeniu Leopolda Jarno do grupy wywożonych
do Birkenau olkuskich Żydów zdecydował się Pan pominąć w swojej książce) czy
Henryka Mandelbauma, członka Sonderkommanda z Birkenau, który w Olkuszu
mieszkał tylko o rok dłużej niż chorzowscy Żydzi i choć Olkusz opuścił jako trzyletnie
dziecko, to godzien był uroczyście odsłaniać olkuski pomnik. Zarzucał Pan liście
deportacyjnej olkuskich Żydów, że „z dokumentu tego nie wynika, co się stało z osobami
w nim wyszczególnionymi”, a jednocześnie w swojej pracy przytacza Pan obficie
hitlerowskie akty zgonu więźniów, twierdząc, że więźniowie ci zginęli lub zostali
rozstrzelani – gdyby konsekwentnie stosować Pańską metodę oceny wiarygodności
dokumentów, to należałoby przecież wnioskować, że więźniowie ci umierali wyłącznie z
przyczyn naturalnych (zawał mięśnia sercowego, katar kiszek, zapalenie płuc itp.), bo tak
wynika z owych aktów!!! Wreszcie swoje wątpliwości podpiera Pan cytatem fragmentu
pisma Żydowskiego Instytutu Historycznego jakoby nie było wykluczone
przypuszczenie, „iż mamy być może do czynienia z przesiedleniem nie z Olkusza, lecz do
Olkusza i nie z 1942 r., lecz np. z 1940 r.”. Autorytet instytucji naukowej nie zwalnia z
obowiązku własnej weryfikacji źródła, inaczej bowiem – jak to Pan permanentnie czyni –
autorytet ten służy jedynie do uzasadniania ewidentnej bzdury, która przez to wcale nie
staje się ani trochę prawdziwsza. Jak wytłumaczy Pan, iż na liście z rzekomego
przesiedlenia do Olkusza z 1940 r. znalazły się nazwiska osób urodzonych w roku 1942
(poz. 271, 501) i w roku 1941 (poz. 242, 533, 567)? Nie dziwi mnie zatem, iż pomija Pan
milczeniem ten fragment listu, w którym o uznaniu przeze mnie tego dokumentu za
częściową listę wysiedleńczą olkuskich Żydów do obozu zagłady w Birkenau
przedstawiciel ŻIH pisze, iż „z pewnością autor monografii miał podstawy, aby tak
datować dokument” (zna Pan te podstawy od dawna, bo pisałem Panu o nich 17.09.2002
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r., przesyłając ów dokument do Państwowego Muzeum Auschwitz–Birkenau). Nie
skorzystał Pan też z zaproszenia przedstawiciela ŻIH do „osobistej kwerendy w naszym
archiwum”. Wskutek tych niezrozumiałych dla mnie względów zarówno odsłonięty pół
roku temu w Olkuszu pomnik, jak i opublikowana jednocześnie Pańska książka wpisały
się niestety w obecny w naszym kraju od wielu już lat nurt zwany powszechnie
„polonizacją Auschwitz”, którego na gruncie olkuskim klasycznym przykładem były
dotychczas coroczne obchody rocznicy „Krwawej Środy”, która pociągnęła za sobą jedną
ofiarę śmiertelną przy zupełnym ignorowaniu kolejnych rocznic likwidacji getta, która
spowodowała zagładę ponad trzech tysięcy mieszkańców miasta.
Z poważaniem,
Krzysztof Kocjan
Zagłada Żydów ze Sławkowa – 2006–01–25 11:04:09
Szanowny Panie, dziękuję za obszerne i niezupełnie zgodne z prawdą objaśnienia, które
nie są jednak odpowiedzią na zadane przeze mnie pytanie, co Pan sądzi o fragmencie
książki p. Olgerda Dziechciarza, że Żydzi ze Sławkowa prawie wszyscy zostali
wywiezieni w 1942 r. do getta w Sosnowcu, a dopiero w 1943 r. do Oświęcimia.
Oczekując na odpowiedź łączę wyrazy szacunku.
Adam Cyra
W odpowiedzi Panu Adamowi Cyrze raz jeszcze – 2006–01–26 08:15:58
Szanowny Panie, Jak Pan wie, prowadziłem badania nad zagładą Żydów w Olkuszu i – w
przeciwieństwie do Pana – nie miałem ambicji zajmowania się całym przedwojennym
obszarem powiatu olkuskiego. Oczywiście przy okazji tych badań natrafiałem także na
materiały dotyczące okolicznych miejscowości i tylko na podstawie uzyskanej tą drogą
wiedzy mogę pokusić się o komentarz, skoro Pan tak nalega, do zacytowanego przez
Pana fragmentu książki Dziechciarza. Moim zdaniem, zasługuje na wiarę podana przez
Dziechciarza informacja, iż getto żydowskie utworzono w Sławkowie w 1941 r.
(prawdopodobnie miało to miejsce pod koniec tego roku). Podobnie jest z informacją o
likwidacji tego getta w 1942 r. Dokładnie miała ona miejsce 11 czerwca 1942 r. i
zatrzymano w jej trakcie około 630 osób. Wątpliwa natomiast wydaje mi się powtarzana
przez Dziechciarza za Kantyką i Rosikoniem informacja o rzekomym wymordowaniu
starców i chorych przez Niemców w Bukownie. Wedle mojej wiedzy, po przetrzymaniu
przez jedną noc w budynku dawnego browaru grupy wyselekcjonowanej na zagładę
(ponad 400 osób) i grupy rezerwowej (45 osób) 12 czerwca 1942 r. piechotą
poprowadzeni oni zostali na stację kolejową w Bukownie i tam załadowani do pociągu,
który zawiózł ich do obozu zagłady w Birkenau. Jedynie starcy i chorzy zawiezieni
zostali na stację w Bukownie furmankami. Informacja o tym, iż sławkowscy Żydzi
wsiedli do pociągu właśnie w Bukownie, choć przecież w samym Sławkowie także była
stacja kolejowa, wydaje mi się dość istotna, by nie mieć wątpliwości w jakim kierunku
odjechali, a być może wskazuje również na możliwość dołączenia ich do któregoś z
transportów wywożących do Birkenau olkuskich Żydów. W trakcie likwidacji getta w
Sławkowie 81 osób (głównie w wieku około dwudziestu lat) wyselekcjonowano do grupy
strzemieszyckiej i skierowano do tamtejszych warsztatów pracy, 48 osób (także głównie
w wieku około dwudziestu lat) zaliczono do grupy sosnowieckiej i skierowano
prawdopodobnie do tamtejszego Dulagu, zaś 42 osoby, w tym kilka wieloosobowych
rodzin, pozostawiono w Sławkowie. Dokumentacja osobowa likwidacji getta w
Sławkowie zachowana w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie
jest kompletna i spójna. Bez trudu też można ją skonfrontować z zachowaną w tym
samym zbiorze archiwalnym dokumentacją osobową deportacji Żydów z Jaworzna i
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Szczakowej w dniu 8 czerwca 1942 r., a także Krzepic, Trzebini, Myszkowa, Koziegłów,
Siewierza, Łaz, Poraju, Wysokiej i Olkusza. Na tej podstawie pozwalam sobie twierdzić,
iż lista ponad 400 osób przetrzymywanych w budynku pobrowarnym, prawdopodobnie
wraz z listą 45 osób z przetrzymywanej w tym samym budynku grupy rezerwowej, to po
prostu lista deportacyjna sławkowskich Żydów, którzy w czerwcu 1942 r. zamordowani
zostali w komorach gazowych obozu zagłady w Birkenau. Informacja Dziechciarza, że
pozostali mieszkańcy trafili do getta w Sosnowcu, a w 1943 r. do Oświęcimia,
prawdopodobnie powtarzana przez niego również za Kantyką i Rosikoniem, nie jest
ścisła, gdyż, jak wspomniałem, bezpośrednio po likwidacji sławkowskiego getta do
Sosnowca trafiła tylko grupa 48 osób, natomiast nie jest wykluczone, że w późniejszym
czasie trafiły tam także osoby z grupy strzemieszyckiej oraz Żydzi pozostawieni po
likwidacji getta w Sławkowie. 1943 r. przyniósł ostateczny kres istnienia żydowskich gett
na terenach tzw. Górnego i Wschodniego Śląska włączonych w 1939 r. do Trzeciej
Rzeszy, w tym także getta sosnowieckiego zlokalizowanego na terenie Środuli i krwawo
zlikwidowanego na początku sierpnia 1943 roku. Jeśli nawet cytowany przez Pana
fragment książki Dziechciarza budził dotąd jakiekolwiek Pańskie wątpliwości co do jego
oceny przechowywanej w archiwum ŻIH listy deportacyjnej sławkowskich Żydów, to jak
się domyślam po Pańskich gorących protestach przeciw ostatnim publicznym
wypowiedziom Dziechciarza na ten temat, ewentualne wątpliwości zostały w Panu
ostatecznie rozwiane. Z poważaniem,
Krzysztof Kocjan
P.S.: Jeśli mamy prowadzić rzeczową dyskusję, a nie zwykłą pyskówkę, to uprzejmie
proszę, by dziękując mi za obszerne i niezupełnie zgodne z prawdą objaśnienia, jak to
uczynił Pan w swej ostatniej wypowiedzi, raczył Pan jednak wskazywać na czym owe
niezupełne zgodności z prawdą polegają.
Odpowiedź dla p. K. Kocjana – 2006–01–26 19:23:12
Szanowny Panie, wiarygodność Pańskich wypowiedzi pozostawiam Czytelnikom
naszych rozmów, swoją już wyraziłem. Mogę jednak przyznać rację, że wymieniona
przez Pana lista 735 Żydów zapewne pochodzi z 1942 r., a jej interpretacja dokonana w
piśmie skierowanym do oświęcimskiego Muzeum przez ŻIH w Warszawie w dużej
mierze była mylna. Nie wiemy jednak nadal, czy nie ma na tej liście nazwisk Żydów z
Chorzowa. Pozostaje także pytanie, gdzie ci Żydzi zginęli (Auschwitz czy Bełżec – jak
twierdzi Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie) i obawiam się, że na to jednoznacznie
nigdy nie da się odpowiedzieć. Co do sławkowskich Żydów – Pańska interpretacja jest
dość przekonywująca, a może i w pełni słuszna. Dokładnie jednak, gdzie i kiedy ci Żydzi
zginęli również nigdy nie ustalimy (przypuszczalnie w komorach gazowych KL
Auschwitz). Jeszcze raz podkreślim ich nazwisk (na obydwu listach – olkuska i
sławkowska), często niekompletnych (brak imion lub imiona bez nazwisk), nie można
było umieścić na pomniku na starym cmentarzu w Olkuszu, który nie jest pomnikiem
dziurawej, lecz odpowiedzialnej pamięci. Jeżeli nadal sądzi Pan inaczej, proponuję
utworzyć wraz z Panami: Ireneuszem Cieślikiem, Olgerdem Dziechciarzem i Jerzym
Rosiem – Komitet Budowy Nowego Pomnika i umieścić na nim nazwiska tych
wszystkich Żydów (ponad tysiąc nazwisk). Kosztować to będzie niemało, ale dla Panów
to zapewne żaden problem. Umieścicie Panowie na tym pomniku w sposób
odpowiedzialny wszystkie te pominięte przeze mnie nazwiska jako Waszym zdaniem w
pełni udokumentowane ofiary komór gazowych KL Auschwitz. Pomnik ten proponuje
usytuować np. na placu koło Muzeum Pożarnictwa w Olkuszu, gdzie kiedyś znajdowała
się nieistniejąca już dzisiaj synagoga. Ja w tej dyskusji nie mam już nic więcej do
powiedzenia.
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Z poważaniem
Adam Cyra
PS. Przypominam, że jutro mija 61. rocznica wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej
miasta Oświęcimia i obozu Auschwitz. Ciekawy jestem, czy ktoś w Olkuszu będzie o
tym wydarzeniu pamiętał i co na temat tego wyzwolenia sądzi p. Olgerd Dziechciarz,
który niedawno na łamach „Dziennika Polskiego” opublikował, krytykując kombatantów
olkuskich, artykuł pod znamiennym tytułem „Wyzwolenie?” (na końcu tytułu znak
zapytania, postawiony przez Autora tego artykułu).
Pomnik – 2006–01–27 12:34:28
Panie Doktorze! Zawsze z wielkim szacunkiem podchodziłem do Pańskiej pracy, traktuję
Pańskie opracowanie o olkuszanach w hitlerowskich obozach i więzieniach jako cenne
źródło historyczne, korzystam z niego, można powiedzieć, niemal na codzień. Staram się
rozdzielić Pański dorobek naukowy od aktywności, nazwijmy ją skrótowo, „społecznej”
tj. Pańskiego udziału w Komitecie Budowy Pomnika. Jeden fakt nie ulega dla mnie
żadnej wątpliwości: pomnik na Starym Cmentarzu – gdyby nie aktywność osób, które był
Pan łaskaw wymienić, a wśród których ja wcale nie byłem najaktywniejszy – nie
zawierałby prawie żadnych nazwisk ofiar żydowskich, no może te wplecione pomiędzy
ofiary polskie, najwyżej około 20 i nie byłoby żadnej wzmianki o kilkunastu tysiącach
anonimowych ofiar. Świadczy o tym choćby sam fakt lokalizacji pomnika, na cmentarzu
katolickim, ale to zostało zaakceptowane przez żydowskie środowiska religijne i nic mi
do tego. Nie wtrącam się do merytorycznej strony polemiki pomiędzy Panem a
Krzyśkiem Kocjanem, jesteście specjalistami w dziedzinie, o której moje pojęcie jest
dość marne. Dlatego uważam Pańskie sugestie co do składu osobowego nowego komitetu
i jego ewentualnej aktywności za mało eleganckie, zwłaszcza że Wasz komitet w lwiej
części korzystał z pieniędzy budżetów gmin, a więc pośrednio także i naszych.
Przygotowujemy się w tym roku wraz z Olgerdem Dziechciarzem do napisania i wydania
monografii starego cmentarza katolickiego i jak się Pan domyśla, poruszymy również
sprawę pomnika. Chciałbym to zrobić jak najbardziej obiektywnie, a takie stawianie
sprawy przez Pana temu niestety nie służy. Co do „wyzwolenia” – wiem, że bliska jest
Panu także tematyka kresowa, czy uwolnienie w czerwcu 1941 roku więźniów na
Butyrkach we Lwowie, tych nielicznych, którzy przeżyli masakrę urządzoną przez
NKWD, też nazwie Pan „wyzwoleniem”, przecież dokonał tego rycerski Wehrmacht,
wkraczając do polskiego miasta chwilowo okupowanego przez Sowietów! Jestem
zwolennikiem równego traktowania ofiar, jako obywateli Rzeczypospolitej, niezależnie
od narodowości i wyznania, a także równego traktowania naszych wrogów, bo oba
państwa: Niemcy i ZSRR wspólnie napadły na nas w 1939, i przez długie lata wręcz
licytowały się w okrucieństwach i bestialstwie, których dopuszczały się na naszym
narodzie.
autor: ~Jurek
Panu Adamowi Cyrze – 2006–01–27 13:23:23
Szanowny Panie, zadałem Panu pytanie, czy w ramach swoich badań przeprowadził Pan
rzetelną kwerendę w archiwach Żydowskiego Instytutu Historycznego i bazach danych
na temat ofiar Holocaustu gromadzonych przez Instytut Yad Vashem – minęło sporo
czasu i dalej nie otrzymałem odpowiedzi; prosiłem Pana o przedstawienie dokumentów!!,
które „pozwoliły Panu w sposób odpowiedzialny i potwierdzony źródłami zamieścić na
pomniku nazwisko Leopolda Jarno” – w zamian otrzymałem tekst notki (którą wszak
cytowałem w swoim artykule) z Pana książki oraz Pańskie oświadczenie, że zebrał
„wnikliwą dokumentację” na ten temat. Wnioskuję więc, iż Pańskie procedury badawcze
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i dokumenty, na jakich się Pan opiera są jakąś pilnie strzeżoną tajemnicą. Niestety,
równie tajemniczą jest dla mnie logika Pańskiego wywodu, wedle której dołączony do
transportu Żydów olkuskich Leopold Jarno zginął w Auschwitz–Birkenau, a oni sami w
Bełżcu; jak też fakt, że jego nazwisko „w sposób odpowiedzialny” można było umieścić
na pomniku, a ich nie. Najwyraźniej różni nas także rozumienie terminów „wnikliwy” i
„odpowiedzialny”. Z poważaniem,
Ireneusz Cieślik.
PS. Na temat Pańskiego pomysłu kolejnego pomnika na miejscu zburzonej synagogi
wypowiadałem się ponad trzy lata temu na łamach „Przeglądu Olkuskiego” i
uzasadniałem tam swoje stanowisko. Pomysł ten nie odbiega jakością od pomysłu już
zrealizowanego. Nie pojmuję tylko, dlaczego konsekwentnie usiłuje mnie Pan w niego
„wrobić”.
Ostatnia wypowiedź – 2006–01–27 16:47:20
Szanowni Panowie, to ostatnia moja wypowiedź na tym forum, dalej dyskutujcie już
między sobą, krytykując mnie dowoli i nie pozostawiając na mnie przysłowiowej „suchej
nitki”. Nim to jednak zrobicie, proszę uprzejmie zaglądnąć do mojej książki „Mieszkańcy
ziemi olkuskiej...” i zwrócić uwagę na to, ile nazwisk zamordowanych Polaków, naszych
rodaków z ziemi olkuskiej, nie zostało umieszczonych imiennie na pomniku na starym
cmentarzu w Olkuszu, ponieważ nie miałem pewności (cząstkowa dokumentacja), w
jakim obozie lub więzieniu zginęli. Cenię Wasze zaangażowanie i trud, który ponosicie
utrwalając na kartach historii przeszłość Olkusza, ale prowokując mnie do dyskusji
licznymi, bardzo napastliwymi artykułami prasowymi, zatytułowanym np. „Pomnik
kłamstwa”, „Pomnik dziurawej pamięci”, czy „Pomnik kłamstwa na cokole obłudy”,
zabrnęliście na własne życzenie, jak sądzę, w przysłowiową również „ślepą uliczkę”, a do
własnych błędów najtrudniej się przyznać. Z wyrazami głębokiego szacunku, a także
mimo wszystko nadal życzliwy Wam
Adam Cyra
Odpowiedź na merytoryczną część wypowiedzi Pana Cyry – 2006–01–28 11:31:58
Szanowny Panie, Korzystając z zadeklarowanej przez Pana w ostatniej wypowiedzi mimo
wszystko nadal życzliwości również, jak rozumiem, dla mnie, pozwolę sobie odnieść się
wyłącznie do merytorycznej części Pańskiej poprzedniej wypowiedzi z 26 stycznia.
Bardzo doceniam, iż w kwestii datowania częściowej listy deportacyjnej z Olkusza czy,
jak Pan woli, listy 735 Żydów zmienił Pan zdanie. Mam nadzieję, że w związku z tym
sprostuje Pan swoje dotychczasowe wypowiedzi w tej sprawie sugerujące, że może być to
lista np. z przesiedlenia chorzowskich Żydów do Olkusza w 1940 r. Nie jest też tak jak
Pan pisze, że nie wiemy, czy nie ma na tej liście nazwisk Żydów z Chorzowa: są, choć
nieliczne. Pozostawiając na boku jako niemerytoryczną kwestię, czy mieszkając dwa lata
w Olkuszu nie zasłużyli na miano mieszkańców ziemi olkuskiej, chcę jedynie podkreślić,
iż okoliczność ta dodatkowo dowodzi, że mamy tu do czynienia z listą wysiedleńczą,
gdyż brak jest jakichkolwiek podstaw, aby sądzić, że spośród zebranych na olkuskim
placu gimnazjalnym Żydów w jakiś sposób wydzielano w czasie selekcji tych
pochodzących z Chorzowa. Co się tyczy ustalenia miejsca zagłady olkuskich czy
sławkowskich Żydów, to nie podzielam Pańskiego pesymizmu. Dokumenty historyczne
odnoszące się do eksterminacji Żydów z tzw. Ostoberschleisen czyli także części powiatu
olkuskiego włączonej w 1939 r. do Rzeszy jednoznacznie wskazują na obóz w Birkenau
jako miejsce przeznaczenia transportów Żydów skazanych na zagładę, podczas gdy w
obozie w Belzec mordowano głównie Żydów z Generalnej Gubernii i Dystryktu Galicja
w ramach akcji Reinhardt. Ponadto zdjęcia z likwidacji olkuskiego getta, a także fakt, że
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sławkowskich Żydów załadowano do pociągu na stacji w Bukownie, a nie Sławkowie,
wskazują dość jasno na kierunek tych transportów. Wreszcie ekonomia tej zbrodni
potwierdza, iż miejscem zagłady olkuskich i sławkowskich Żydów był bardzo bliski obóz
w Birkenau, a nie bardzo odległy w Belzec. I na koniec ostatnia kwestia merytoryczna: na
żadnej z list, ani tej z Olkusza ani tych ze Sławkowa nie zauważyłem sugerowanego
przez Pana częstego braku nazwisk czy imion – imiona są wszędzie, a jeśli gdzieś
mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać, że brak jest nazwiska, to po chwili
uważnego przyjrzenia się z łatwością dostrzeże się albo wyraźne znaki przenoszące
nazwisko z poprzedniego wiersza (jak na listach sławkowskich) albo to, że opuszczenie
nazwiska w kolejnych wierszach wynika z pogrupowania osób rodzinami (jak na liście
olkuskiej). Z poważaniem,
Krzysztof Kocjan
Uzupełnienie do mojej ostatniej wypowiedzi – 2006–01–30 08:46:07
Szanowny Panie, czy poza archiwum ŻIH w Warszawie odwiedził Pan kiedykolwiek
osobiście jakieś inne archiwum, bo na pewno nigdy nie przeglądał Pan dokumentów
zgromadzonych w archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz–Birkenau i czas
najwyższy, aby to zrobić. Ponadto, czy był Pan ostatnio w Muzeum w Bełżcu i widział
Pan ekspozycję tego Muzeum, gdzie Żydzi z Olkusza są wyeksponowani jako ofiary
obozu zagłady w Bełżcu, a ponadto są oni upamiętnieni na pomniku. Proszę więc tam
pojechać, a potem słać protesty do Muzeum w Bełżcu oraz do Muzeum Holocaustu w
Waszyngtonie, które również twierdzi, że Żydzi z Olkusza zginęli w Bełżcu. Ponadto
jeszcze raz zachęcam Pana, aby został Pan przewodniczącym Komitetu Budowy Nowego
Pomnika, upamiętniającego oddzielnie zagładę Żydów olkuskich, a taki pomnik również
jest bardzo w Olkuszu potrzebny. Zapewne ten pomnik nie będzie już bublem i
pomnikiem dziurawej pamięci. Proszę również o napisanie na ten temat nowej,
bezbłędnej książki i pozostawienia mnie wreszcie w spokoju.
Z szacunkiem
Adam Cyra
Do Pana Cyry (i nie tylko) – 2006–01–31 18:23:30
Szanowny Panie, obawiam się, iż z tym zostawieniem w spokoju może być niestety
kłopot. A to dlatego, że ten pomnik Pana badań stoi, co z kolei mnie nie daje spokoju.
Gdyby Pan (wraz z Pańskimi towarzyszami z Komitetu Budowy) postawił go na swoim
podwórku (lub któregoś z nich), we własnym imieniu i za swoje, bądź składkowe
pieniądze – nie byłoby sprawy. Jednakże stanął on na publicznym terenie, w imieniu
mieszkańców Ziemi Olkuskiej i w znacznej mierze za samorządowe pieniądze. Wygląda
więc na to, że w pewnym stopniu sprawa dotyczy również i mnie. A że we wciągnięciu
mnie w nią miał Pan zdaje się niebagatelny udział, to nie rozumiem, dlaczego z mojej
strony miałby Pan teraz oczekiwać spokoju. Ja po prostu chciałbym się dowiedzieć,
dlaczego ktoś poszukujący danych osobowych ofiar okupacji z tego terenu z
premedytacją omija archiwa, w których istnieje największe prawdopodobieństwo
znalezienia danych ok. 90 proc. tych ofiar. I nawet nie mam zbytnich pretensji, że Pan je
ominął (i bez tego wykonana przez Pana praca oraz zgromadzony materiał robią
imponujące wrażenie i budzą mój szczery podziw). Mogę je mieć jedynie o to, że swoje
ustalenia przedstawia Pan jako prawie wyczerpujące i niemal jedyne odpowiedzialne,
zasługujące na upamiętnienie na pomniku, deprecjonując zarazem dokonania tych, którzy
zajrzeniem do owych archiwów jednak się skalali. Gdyby poprzestał Pan na publikacji
wyników swych badań... Ale nawet Pańskie zaangażowanie na rzecz pomnika nie budzi
mojej dezaprobaty (w końcu każdy z nas ma jakieś zafiksowania). Główna
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odpowiedzialność za to, w jakiej formie pomnik został zrealizowany spada bowiem na
olkuskie władze – ktoś przecież wydawał pozwolenie na lokalizację, zatwierdzał
koncepcję, opiniował decyzję o dofinansowaniu, itd. I jeśli nawet pomysłodawcom
zabrakło dystansu wobec swojego projektu, to – zwłaszcza po publicznym pojawieniu się
uzasadnionych wątpliwości co do koncepcji pomnika – krytyczna i dokładna analiza
należała do urzędniczych obowiązków. Może więc ci, którzy wydawali decyzje w tej
sprawie, zechcieliby przedstawić ich uzasadnienie? Z zostawieniem Pana w spokoju
byłoby wówczas znacznie prościej. Z poważaniem.
Ireneusz Cieślik.
Odpowiedź p. Ireneuszowi Cieślikowi – 2006–02–01 07:47:24
Szanowny Panie, straciłem dużo czasu na mało konstruktywną dyskusję, którą Pan
wywołał złośliwym artykułem „Pomnik dziurawej pamięci”. Zamiast przeprosić za
wywołane zamieszanie, nadal Pan zajmuje się jątrzeniem i pouczaniem innych. Istnieje
Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, która nie wnosiła zastrzeżeń do
lokalizacji pomnika w Olkuszu, powstałego ze składek rodzin pomordowanych, a nie ze
środków budżetowych, o czym Pan wiedzieć powinien, aby nie zakłócać potrzebnego
nam wszystkim. spokoju. Z szacunkiem
Adam Cyra
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W stolicy
Na pierwszy rzut oka Warszawa nie sprawia wrażenia miasta, w którym chciałoby
się mieszkać. Przereklamowana Starówka, nieumywająca się do krakowskiej, zamek,
który wygląda, jakby zbudowano go w zeszłym roku, żeby móc skorzystać z ulgi
budowlanej. Nawet go ocieplono styropianem, na który dano zacierkę w kolorze
brudnego różu (tak przynajmniej wyglądają jego mury). Ogólnie stołeczna metropolia to
blokowiska bez wyrazu, w których jak złote plomby błyszczą stare, przedwojenne
budynki, cudem ocalałe z Powstania. Do tego Wisła, królowa polskich rzek, do której
miasto jest odwrócone tyłem, jakby się jej wstydziło albo miało ją w dużym poważaniu.
Mimo tego, com powyżej nadmienił, Warszawa spodobała mi się i to nawet dużo
bardziej niż kilka lat temu. Przybyło trochę wieżowców, dzięki którym słynny „Pekin”
(Pałac Kultury i Nauki) jakoś zbytnio w oczy się nie rzuca. Poza tym, na każdym kroku
widać, że tu są pieniądze, więc jak można nie lubić takiego miejsca? Dlaczego piszę o
Warszawie, skoro to ma być felieton o ziemi olkuskiej? Ano dlatego, że byłem tam z
wizytą u olkuszanina Krzysztofa Kocjana i – co więcej – Olkusz podczas tych odwiedzin
tkwił w tle, jak anioł stróż albo obstawa. Krzysiek właściwie jest już warszawiakiem, ale
serce zostawił w olkuskich Pomorzanach. Stara się na bieżąco pilnować olkuskich spraw i
interweniować. Dlatego nie milczał, gdy w Olkuszu budowano pomnik ofiar obozów
koncentracyjnych (na Starym Cmentarzu), a na którym zabrakło tysięcy nazwisk
olkuskich Żydów. Byliśmy w Żydowskim Instytucie Historycznym, gdzie
dowiedzieliśmy się, że nikt z inicjatorów budowy obelisku nie zainteresował się
materiałami tutaj zgromadzonymi. A przynajmniej nie zainteresował się nimi na tyle, by
do ŻIH wstąpić i dokonać kwerendy źródeł. A są tam np. listy wywiezionych do
Auschwitz-Birkenau Żydów olkuskich i sławkowskich. Jak to skomentować? Nie wiem!
Powstrzymam się. Co ciekawe, szefowa archiwum ŻIH ucieszyła się, gdy usłyszała, że
jesteśmy z Olkusza: – Mój mąż jest olkuszaninem – zaśmiała się. Fatum jakieś czy co?!
Spotkałem też w Warszawie ojca Krzyśka, pana Władysława, który chwaląc sobie
komfort emeryckiego życia w stolicy, jednocześnie wyznał, że mu się Warszawa nie
podoba. Machając ręką, stwierdził kategorycznie: „Olkusz jest ładniejszy”. Nie wiem,
czy to jest odpowiednie sformułowanie. Może bardziej prawidłowo byłoby powiedzieć,
że Olkusz jest tylko nieco mniej brzydki. Zawsze to jednak miło mieć świadomość, że
komuś nasz prowincjonalny gród nad Babą zdaje się śliczniejszy od stolicy nad Wisłą.
Gdyby jeszcze tylko powiedział to ktoś, kto nie pochodzi z Olkusza...
Olgerd Dziechciarz
„Dziennik Polski”, 20.01.2006 r.
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Listy od czytelników
Szanowni Państwo,
Chciałem odpowiedzieć na zarzuty Olgerda Dziechciarza, zawarte w jego tekście,
zatytułowanym „W stolicy”, który został opublikowany w numerze 17 z 20 stycznia br.
Autor tego artykułu twierdzi, że p. Krzysztof Kocjan z Warszawy odnalazł spisy
wywiezionych do komór gazowych w KL Auschwitz-Birkenau Żydów z Olkusza i
Sławkowa. Takie spisy, rzekomo nie budzące żadnych wątpliwości, znajdują się w
Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie, a mimo to nazwiska tych Żydów nie
zostały umieszczone na pomniku odsłoniętym na starym cmentarzu w Olkuszu w dniu 12
czerwca 2005 r.
Chciałem już na wstępie podkreślić, że nie ma żadnych list transportowych,
sporządzonych przez okupacyjne władze niemieckie, z których jednoznacznie
wynikałoby, że zawierają one wyłącznie nazwiskowy wykaz Żydów z Olkusza i
Sławkowa, zamordowanych w komorach gazowych w KL Auschwitz-Birkenau.
Przytoczone przez p. Krzysztofa Kocjana dokumenty, pochodzące ze zbiorów
Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, dotyczą przesiedlenia i zatrudnienia
Żydów ze Sławkowa oraz zawierają wykaz Żydów wysiedlonych z Olkusza, bez daty i
podpisu osób, które sporządziłyby ten dokument, o czym piszę znacznie obszerniej w
mojej książce „Mieszkańcy ziemi olkuskiej w hitlerowskich więzieniach i obozach
koncentracyjnych”, Olkusz-Oświęcim 2005 r. Analizując wspomniane dokumenty można
jedynie przypuszczać, że większość Żydów w nich wymieniona zginęła
najprawdopodobniej w komorach gazowych KL Auschwitz-Birkenau, ale nie można tego
stwierdzić jednoznacznie i z całą pewnością.
Pragnę przypomnieć, że wszyscy Żydzi z ziemi olkuskiej, zamordowani przez
hitlerowców w obozach koncentracyjnych i w obozach masowej zagłady są ogólnie
upamiętnieni na pomniku na starym cmentarzu w Olkuszu, natomiast ani jedno z nazwisk
widniejących na przytaczanych przez p. Krzysztofa Kocjana dokumentach nie można
było – na obecnym etapie badań historycznych – uwzględnić na tym pomniku w sposób
odpowiedzialny i w wystarczający sposób potwierdzony wiarygodnymi źródłami.
Wyjaśniam, że podczas drugiej wojny światowej straty biologiczne wśród
mieszkańców ziemi olkuskiej, według szacunkowych obliczeń wyniosły około 15 tysięcy
zamordowanych Żydów i około 2 tysiące ofiar spośród Polaków.
Z tej liczby w komorach gazowych w Bełżcu i w KL Auschwitz-Birkenau zginęło
anonimowo najprawdopodobniej kilkanaście tysięcy Żydów oraz w hitlerowskich
więzieniach i obozach koncentracyjnych kilkuset Polaków i Żydów, którzy jako
więźniowie zostali zarejestrowani w dokumentacji więziennej lub obozowej. Ich
nazwiska (Polacy i Żydzi) wraz z miejscem śmierci udało się jedynie częściowo ustalić i
zostały one wyryte na tablicach pomnika, którego odsłonięcie nastąpiło w czerwcu
ubiegłego roku na starym cmentarzu w Olkuszu.
Autorką projektu pomnika jest Katarzyna Krzykawska, absolwentka Wydziału
Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, która również kierowała pracami
związanymi z jego wykonaniem. Pomnik składa się z dwóch części. „Pierwszą – napisała
Katarzyna Krzykawska – stanowi poziomy monolit w kształcie półkolistego
powiększającego się ku środkowi „ofiarnego stosu” symbolizującego falę ludobójstwa.
Na jego frontowej pochyłej ścianie wykuto ręcznie napis: „Mieszkańcom Olkusza i ziemi
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olkuskiej zamordowanym w obozach koncentracyjnych i hitlerowskich więzieniach w
latach 1940-1945 w hołdzie społeczeństwo, Olkusz 2005”.
Ponadto na jego frontowej pochylonej ścianie wykuty ręcznie powyższy tekst
zakończony jest w najwyższym punkcie płaskorzeźbą Krzyża Oświęcimskiego.
„Płaskorzeźba – jak stwierdza twórczyni pomnika – wzbogacona elementem drutu
kolczastego w metaloplastyce stanowi centralny zwornik całości”. Wewnętrzna pionowa
ściana „Ofiarnego Stosu” mieści wiercone w bryle gniazda na urny z ziemią z obozów
koncentracyjnych. Całość zamyka na obwodzie półkula – zespół ażurowo
uszeregowanych pionowych brył kamiennych, każda osadzona na specjalnej zalewie
betonowej. Przednie pionowe ściany brył szlifowane stanowią tablice dla tekstów.
Nazwiska ofiar grupowane są alfabetycznie w układzie obozów koncentracyjnych
zakończone zbiorowym tekstem dla ofiar bezimiennych. Na ostatniej z tablic został
umieszczony napis: „Pamięci kilkunastu tysięcy Żydów z Olkusza i ziemi olkuskiej,
głównie bezimiennych ofiar komór gazowych w KL Auschwitz-Birkenau i w Bełżcu”
oraz cytat z wypowiedzi jednego z najwybitniejszych myślicieli żydowskich XX wieku:
„Różne są języki naszych modlitw, lecz łzy są zawsze takie same – Abraham Joshue
Heschel”.
Intencje pomysłodawców budowy pomnika najlepiej oddają słowa Prymasa
Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Gdy gaśnie pamięć ludzka wówczas
mówią kamienie”.
Na pięciu kamiennych tablicach na wieczne czasy utrwalone zostały nazwiska –
Polaków i Żydów – mieszkańców ziemi olkuskiej, którzy zginęli w obozach
koncentracyjnych: Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Flossenburg, Gross-Rosen,
Mauthausen-Gusen, Mittelbau, Neuengamme, Ravensbruck i Sachsenhausen,
opracowane przez starszego kustosza Adama Cyrę z Państwowego Muzeum AuschwitzBirkenau w Oświęcimiu.
Odsłonięcie pomnika w dniu 12 czerwca 2005 r. zgromadziło wielu gości, wśród
których był także wojewoda małopolski Jerzy Adamik oraz samorządowcy,
parlamentarzyści, oficerowie Wojska Polskiego, przedstawiciele władz kościelnych, byli
więźniowie obozów koncentracyjnych, pracownicy Państwowego Muzeum AuschwitzBirkenau w Oświęcimiu i członkowie Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem.
Społeczność żydowską reprezentował przewodniczący gminy żydowskiej z Katowic –
Andrzej Młynarski oraz Henryk Mandelbaum, który urodził się w Olkuszu i był
więźniem KL Auschwitz, nr 181970. Ceremoniałowi asystowała kompania honorowa ze
sztandarem 6. Brygady Desantowo-Szturmowej z Krakowa.
Akt erekcyjny pomnika wmurowali wojewoda Jerzy Adamik, Andrzej Młynarski,
Tadeusz Taborek – przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób
Represjonowanych oraz Kazimierz Czarnecki – prezes Związku Byłych Więźniów
Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych (Koło nr 2) w Olkuszu,
który był inicjatorem powstania pomnika i przewodniczącym społecznego komitetu jego
budowy.
Następnie wmurowane zostały przy pamiątkowych tablicach urny z ziemią z terenu
obozów, w których ginęli mieszkańcy ziemi olkuskiej. Aktu tego dokonali ci, którzy
przeżyli pobyt w hitlerowskich obozach lub ich krewni. Modlitwę przy pomniku
odmówiono w obrządku katolickim i żydowskim. Uroczystości na starym cmentarzu
zakończono złożeniem pod pomnikiem wiązanek kwiatów przez delegacje i olkuszan.
Druga część uroczystości odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu,
gdzie kilkudziesięciu osobom, instytucjom i firmom wręczono okolicznościowe dyplomy
i medale za zasługi w budowie pomnika. Tam również odbyła się promocja książki
Adama Cyry „Mieszkańcy ziemi olkuskiej w hitlerowskich więzieniach i obozach
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koncentracyjnych”, która została wydana dzięki staraniom Urzędu Miasta i Gminy w
Olkuszu oraz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
Łączę wyrazy szacunku
Adam Cyra
„Dziennik Polski”, 2.02.2006 r.
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Słowo Naczelnego: Batuta, Bargieł, Żydzi i My
Nie dalej jak parę dni temu przeczytałem artykuł o polskim komuniście
żydowskiego pochodzenia, Henryku Batucie, postaci w całości wymyślonej przez grupkę
przyjaciół zirytowanych tym, że warszawiacy bezrefleksyjnie podchodzą do nazw ulic,
placów i osiedli. Na tę prowokację dała się złapać internetowa encyklopedia „Wikipedia”,
a z jej stron hasło skopiowali inni.
Właśnie ci „inni” spowodowali, że w pewnym momencie moja dość krótka fryzura
strasznie się zjeżyła. I nie chodziło o to, jak łatwo nabrać internautów, ani też, że ktoś tam
czegoś nie dopatrzył, czy mówiąc wprost, okazał się zwykłym ignorantem. To temat do
oddzielnej dyskusji. Przeglądając różne strony www, gdzie trafiła owa notka, wszedłem
na... „listę Żydów i osób pochodzenia żydowskiego”. Autorzy, a jakże, umieścili Batutę
na swoim wykazie obok wielu osób, tak mających „właściwe” pochodzenie jak i nie
mających, zresztą chyba jest im obojętne kto jest kim byle lista była pełna i co więcej
nawet dopisali od siebie, że wspomniany delikwent.... „mordował katolików”.
Dość mocno się zirytowałem na tych pseudopatryjotów, co to zagrożenie dla Polski
widzą tylko w tym, że ktoś jest takiego czy innego pochodzenia. O tempora! O mores!
Ale moje wzburzenie rozładował akcent olkuski na wspomnianej liście. Możemy być
dumni, bo Srebrny Gród ma także swego zakonspirowanego Semitę. Autorzy strony w
notatce tak go opisali: dywersant, komunista, członek ZSMP, PZPR, SLD. I tak oto były
senator, a obecny zastępca burmistrza Wolbromia Janusz Bargieł, okazał się agentem
działającym na rzecz światowego żydostwa. Poziom absurdu, głupoty i czego tam
jeszcze, sięgnął bruku!
Razem z kolegami Olgerdem Dziechciarzem i Jarkiem Nowosadem
pozazdrościliśmy senatorowi i postanowiliśmy się ujawnić. Zresztą ostatnio taka moda.
Więc My także jesteśmy Żydami! Przy czym Jarek prosił, żeby dodać, że on jest Żydem
w pierwszym pokoleniu. Napisałem e-maila do autorów strony, aby naszą trójkę wpisali
na listę i żeby koniecznie dopisali, że my także jesteśmy dywersantami – cokolwiek by to
znaczyło. Na razie bez odzewu. Chyba nas sprawdzają, ale my byliśmy mocno
zakonspirowani i mogą mieć problemy...
Teraz poważnie. Pisałem parę lat temu w australijskim „Tygodniku Polskim” o
stosunkach polsko-żydowskich tak:
„Od kilku tygodni trwają w polskich mediach dyskusje nad udziałem Polaków w
holocauście i pogromach żydowskich, niestety brakuje w nich pełnej i rzetelnej
informacji dotyczącej tego drażliwego tematu. Jak do tej pory nikt nie wpadł na to, aby
przeprowadzić szereg programów edukacyjnych, które mogłyby obiektywnie, bez
przemilczania trudnych spraw, przekazać wspólną historię narodu polskiego i
żydowskiego.
Zadania tego powinna podjąć się Telewizja Publiczna, jednakże póki co brak jest
jakiejkolwiek reakcji z jej strony. Zamiast szeroko rozumianej edukacji mamy we
wszystkich mediach wiele szumu informacyjnego, z którego nic nie wynika, oprócz może
wprowadzania jeszcze większego zamieszania i dezinformacji. A przecież znajomość
wspólnej historii jest tu kluczem do prawdziwego dialogu i pojednania, w przeciwnym
razie nadal będą w obu społecznościach pokutowały stereotypy wizerunku Żyda i Polaka.
Tylko na prawdzie można budować wzajemne zaufanie, Jan Paweł II mówi «prawda was
wyzwoli»...
...Jedno jest pewne, są grupy ludzi, którym wcale nie chodzi o poznanie prawdy, o
pojednanie, aranżują wydarzenia i wykorzystują je do swoich partykularnych interesów.
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Szczując na siebie skrajne środowiska polskie i żydowskie, mają nadzieję na osiągnięcie
swoich celów, którym nie jest bynajmniej prawda i miłość bliźniego...
...Nie kwestionuję, że w Jedwabnym, czy gdziekolwiek indziej, mogli znaleźć się
Polacy, którzy byli usłużni wobec okupanta. Ale czy nie można by znaleźć takich osób
narodowości żydowskiej? Śmiem twierdzić, że można by. Ale czy ktoś kiedyś nas za to
przeprosił? Pozwolę sobie również przypomnieć, że Polska już przeprosiła naród
Żydowski za wszystkie takie właśnie zachowania Polaków. Uczyniliśmy to ustami
prezydentów Wałęsy i Kwaśniewskiego. Dlaczego więc ten ostatni znowu chce to czynić,
czyżby przepraszanie wszystkich i za wszystko weszło mu już w nawyk? W tej sytuacji
tylko polski Kościół katolicki mógłby zrobić ostatni gest, i powtórzyć znany już zwrot
«przebaczamy i prosimy o przebaczenie». Potem możemy już tylko czekać na dobrą wolę
drugiej strony”.
I na koniec jeszcze dwa krótkie zdania. Przecież nie ma sensu się licytować, który
naród popełnił na drugim więcej zbrodni, który jest bardziej winny. Wystarczy, że
zaistniały sprawy, które nie przynoszą chwały ani Polakom ani Żydom, aby nawzajem się
przeprosić.
Grzegorz Turski
www.eOlkusz.pl

Komentarze do „Słowo Naczelnego: Batuta, Bargieł, Żydzi i My”
Żydzi w Olkuszu – 2006–02–12 13:45:58
Szanowny Panie Redaktorze, w swojej wypowiedzi poruszył Pan sprawę wydarzeń w
Jedwabnem w lipcu 1941 r., na temat których prof. dr. Jan Tomasz Gross napisał książkę
„Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka”, wydaną w Sejnach w 2000 r. Nie
wiem natomiast, czy Pan wie, że ten sam Autor napisał również książkę „Upiorna
dekada”, wydaną w Krakowie w 1998 r., gdzie na stronie 57 napisał: „Pełniejszą
informację na temat miejscowości, w których mordowano Żydów masowo podczas akcji
wysiedleńczych i okoliczności tych zbrodni, można uzyskać, studiując kolekcję
archiwalną, zatytułowaną „Relacje indywidualne nr 301” w Żydowskim Instytucie
Historycznym w Warszawie. Po przeczytaniu 1500 relacji z depozytu zawierającego
około 7000 zeznań można zestawić następującą, niepełną listę miast i miasteczek, w
których się to wydarzyło (...)”. Z dalszych wywodów prof. dr. Jana Tomasza Grossa w
powyższej książce można jednoznacznie wywnioskować, że mordercami Żydów w
kilkunastu miastach okupowanej Polski byli sąsiedzi, Polacy, a zbrodnie takie zostały
również popełnione przez Polaków – mieszkańców Olkusza podczas wysiedlania Żydów
z tego miasta. Na wspomniany temat rozmawiałem osobiście z p. Krzysztofem
Kocjanem, który w rozmowie ze mną – odniosłem takie wrażenie – uznał powyższe
stwierdzenie prof. dr. Jana Tomasza Grossa za mało znaczące. Ciekawy jestem, co na ten
temat sądzą inni mieszkańcy Olkusza, w tym interesujący się szczególnie tymi
problemami Panowie: Ireneusz Cieślik, Olgerd Dziechciarz i Jerzy Roś. Z poważaniem
Adam Cyra
Panu Adamowi Cyrze w odpowiedzi – 2006–02–13 14:15:59
Szanowny Panie, Nie mogę wyjść z podziwu dla Pańskiego sposobu uprawiania dyskusji,
który pozwala Panu na tym forum apelować do mnie oraz wymienionych przez Pana
personalnie moich serdecznych przyjaciół, abyśmy pozostawili Pana wreszcie w spokoju
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(Pańska wypowiedź z 30 stycznia br. godz. 08:46:07) i nie zakłócali potrzebnego
wszystkim spokoju (Pańska wypowiedź z 1 lutego br. godz. 07:47:24) czy też składać
deklaracje o braku zamiaru dyskutowania w ten sposób na forum publicznym na tak
poważne tematy (Pańska wypowiedź z 2 stycznia br. godz. 13:53:16), a jednocześnie
zwalnia Pana ze stosowania się do własnych apeli. Ale na tym mój podziw się kończy.
Nie przypominam sobie, abym rozmawiał z Panem o „Upiornej dekadzie” Grossa
(spotkaliśmy się raz w życiu pięć lat temu), ale nie musi się Pan powoływać na ulotne
wrażenia odniesione w trakcie takiej rozmowy, gdyż swoją opinię o tym przypisie w
książce Grossa wyraziłem pisemnie w przypisie 90 na stronie 33 mojej „Zagłady
olkuskich Żydów”. Ale opinia moja odnosi się wyłącznie do likwidacji getta w Olkuszu.
Niestety, stwierdzenia Grossa o aktywnym uczestnictwie Polaków w działaniach
wymierzonych przeciw Żydom w czasie drugiej wojny światowej znajdują potwierdzenie
w odniesieniu do tej części przedwojennego powiatu olkuskiego, która w czasie okupacji
znalazła się w Generalnej Guberni, jak Skała, Pilica czy Wolbrom i gdzie – w
przeciwieństwie do części powiatu włączonego do Trzeciej Rzeszy jak Olkusz i Sławków
– istniały podległe okupantowi polskie formacje mundurowe. Relacje ocalałych Żydów, o
których pisze Gross, podają przykłady kolaboracji z Niemcami w prześladowaniu i
mordowaniu Żydów na tym obszarze przedstawicieli polskiej policji granatowej, straży
pożarnej czy junaków z Baudienstu. Z poważaniem,
Krzysztof Kocjan
Panu Krzysztofowi Kocjanowi w odpowiedzi – 2006–02–13 17:49:43
Szanowny Panie, szkoda, że Pana albo pamięć zawodzi i nie przypomina sobie Pan
szczegółów rozmowy ze mną, albo znając materiały przechowywane w Żydowskim
Instytucie Historycznym w Warszawie na temat mordowania przez mieszkańców Olkusza
swoich żydowskich sąsiadów celowo stara się Pan uniknąć dyskusji na ten temat? W
Pańskiej książce „Zagłada olkuskich Żydów”, wydanej w 2002 r., na stronie 33 w
przypisie 90 również Pan ten temat pomija, wmawiając mi, że rzekomo opinię na ten
temat wyraził Pan w tym przypisie. Unikając skomentowania opinii prof. dr. Jana
Tomasza Grossa w „Upiornej dekadzie”, która ma już swoje wznowienia, że mieszkańcy
Olkusza mordowali Żydów, pisze Pan o rzekomym współuczestnictwie Polaków w
mordach popełnianych na Żydach w Skale, Wolbromiu i Pilicy. Gdyby uważnie Pan
czytał moją książkę „Mieszkańcy ziemi olkuskiej w hitlerowskich więzieniach i obozach
koncentracyjnych”, zapoznałby się Pan zapewne z relacją Józefa Cyry (str. 153),
zatytułowaną „Skała otoczona przez Niemców”, w której jest zawarta informacja, że do
brania w takich akcjach zmuszano Polaków z granatowej policji czy z formacji junaków z
hufców pracy przymusowej tzw. Baudienst. Polacy ci zachowywali się jednak biernie i w
popełnianych zbrodniach na Żydach osobiście nie uczestniczyli. Rozumując w ten sposób
jak Pan, można byłoby natomiast – co jest oczywistym absurdem – Żydom z
Sonderkommanda, którzy palili pod przymusem w krematoriach i na stosach
spaleniskowych ciała zamordowanych w komorach gazowych, zarzucić
współuczestnictwo w zagładzie, prowadzonej na przemysłową skalę w KL Auschwitz–
Birkenau. Wracając jednak do sprawy poruszonej przez prof. dr. Jana Tomasza Grossa w
jego książce „Upiorna dekada”, nie może Pan zaprzeczyć, że żaden mord dokonany przez
Polaków na Żydach w Olkuszu nie został popełniony. Proszę znowu zaglądnąć do mojej
książki i na stronach 137–138 zapoznać się z relacją Aliny Banasik, która opisuje
zbrodnię popełnioną na Żydzie przez dwóch braci W. z Pomorzan (dzisiaj Olkusz). Czy
były jeszcze inne mordy popełnione na Żydach przez mieszkańców Olkusza, nie wiem? –
ale prof. dr. Jan Tomasz Gross twierdzi, że tak. Jeżeli Autor „Upiornej dekady” ma rację,
trzeba się przyznać do tych zbrodni i za nie przeprosić. Jeżeli nie, trzeba prof. dr. Janowi
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Tomaszowi Grossowi udowodnić kłamstwo i żądać usunięcia tak krzywdzącej dla
mieszkańców Olkusza opinii, którą zawarł w swojej książce „Upiorna dekada”. Pan
natomiast – z sobie tylko znanych powodów – stara się ten bolesny temat pominąć
milczeniem, podobnie zresztą postępują Pańscy serdeczni przyjaciele: Ireneusz Cieślik,
Olgerd Dziechciarz i Jerzy Roś. Nic na ten temat nie znalazłem także w książce „Polacy,
Żydzi, Niemcy na ziemi olkuskiej w czasie II wojny światowej” (praca zbiorowa), Olkusz
2003. Jeżeli coś jest dla kogoś niewygodne, stara się zmienić temat dyskusji, stąd też
obszerne i zawiłe fragmenty Pańskiej wypowiedzi, nie związane z tematem naszej
polemiki: „Czy mieszkańcy Olkusza podczas okupacji hitlerowskiej mordowali Żydów –
prawda czy kłamstwo?” Pozostając z szacunkiem
Adam Cyra
Panu Adamowi Cyrze w odpowiedzi raz jeszcze – 2006–02–14 09:55:33
Szanowny Panie, O ile mnie pamięć nie myli, choć ta, jak Pan był uprzejmy napisać,
może w moim przypadku zawodzić, to Gross we wspomnianym przypisie do „Upiornej
dekady” pisał o masowym mordowaniu Żydów w czasie akcji likwidacyjnych getta (tzw.
akcji wysiedleńczych) w ogóle, a wcale nie przez Polaków właśnie. Wynika to zresztą z
cytowanego przez Pana fragmentu, a Pan robi to pewnie nie z pamięci, tylko
bezpośrednio z książki. I do tego odnoszę się bardzo wyraźnie w swojej „Zagładzie
olkuskich Żydów”, pisząc (tym razem cytuję z książki, nie z pamięci!): „Moja kwerenda
w odniesieniu do «Relacji indywidualnych» znajdujących się w zbiorach ŻIH w
Warszawie nie potwierdziła informacji J. T. Grossa o tym, jakoby w Olkuszu – pośród
wielu innych polskich miejscowości – «mordowano Żydów masowo podczas akcji
wysiedleńczych»” (s. 33, przyp. 90). Co tu pomijam i co Panu wmawiam? Opinię tą
nadal w całości podtrzymuję. Przypisywanie Grossowi twierdzenia, jakoby polscy
mieszkańcy Olkusza mieli masowo mordować Żydów w czasie II wojny światowej mogę
tylko tłumaczyć Pańskim głębokim zaangażowaniem w walkę z polakożerczymi
zapędami tego historyka, które pozwala Panu dowolnie mieszać Olkusz z Jedwabnym i
na odwrót. Ale „Upiorną dekadę” Grossa czytałem parę lat temu, więc pamięć mnie może
zawodzić, w najbliższym więc czasie przez Pana zachęcony odwiedzę najbliższą
bibliotekę i odświeżę sobie tą bardzo ciekawą lekturę. Podziwiam Pana, że z
zamieszczonego przez siebie oświadczenia Józefa Cyry wyczytuje Pan, że polska policja
granatowa i junacy z Baudienstu zmuszeni zostali do brania udziału w likwidacji getta w
Skale, a ponadto zachowywali się tam biernie. Ja wyczytuję z niego jedynie, że Niemcy
wraz z policją granatową i junakami z Baudienstu otoczyli Skałę 10 listopada 1942 r.,
„aby nikt z Żydów przebywających nadal w tej miejscowości nie uciekł. Spędzeni oni
zostali na rynek, gdzie wielu z nich na miejscu rozstrzelano”. I tyle wynika z
oświadczenia Józefa Cyry. Skąd więc Pańska interpretacja? Nie wiem. Korzystając z
okazji, byłbym jednak zobowiązany za informację, z którego roku pochodzi oświadczenie
Cyry i czy jest to osoba z Panem spokrewniona. Na marginesie też poprosiłbym Pana o
skomentowanie różnic w zamieszczonych przez Pana oświadczeniach Pani Aliny Banasik
i Pani Janiny Cyry na temat okoliczności zamordowania przez braci Wąsów w
Pomorzanach ukrywanego przez nich Żyda oraz informację o dacie ich oświadczeń i
ewentualnym z Panem pokrewieństwie. Pozwoli Pan, że przypisywania mi przez Pana
rozumowania uprawniającego do zarzucania Żydom z Sonderkomanda w Birkenau
współudziału w zagładzie Żydów nie będę komentował. Masowe mordowanie Żydów
podczas akcji wysiedleńczych na tzw. ziemi olkuskiej miało miejsce, jak ośmielam się
twierdzić, w tej części powiatu, którą w 1939 r. Niemcy włączyli do Generalnej Gubernii
(w przeciwieństwie, powtarzam, do części włączonej do Trzeciej Rzeczy z Olkuszem i
Sławkowem). A co do udziału w nich Polaków, pozwoli Pan, że przytoczę parę relacji
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Żydów, którzy przeżyli. Dawid Nassan w 1947 r. opowiadał o wydarzeniach w Skale we
wrześniu 1942 r.: „Niektórym, nie licznym, około 60 osobom udało się uciec dzień
przedtem, inni ukryli się u siebie w piwnicach, w mieszkaniach albo u gospodarzy
Polaków. Ale ci ostatni wydawali i wtedy polska policja ze Skały i Ojcowa albo też sami
Niemcy SS-mani rozstrzeliwali na miejscu.” Ten sam Dawid Nassan o wydarzeniach w
Skale w listopadzie 1942 r.: „10 listopada przyjechało niespodzianie z Miechowa około
10 SS-manów, pili w szynku u Zadymskiego i nazajutrz razem z policją z Ojcowa, z
Miechowa i z junakami ze Skały i policją granatową ze Skały obstawili Rynek, wyłapali
wszystkich poukrywanych i wywlekli na Rynek, przy czym zabili z 20 na miejscu.”
Samego Nassana z rodziną wydał polski gospodarz ze Smardzewic polskiemu
strażakowi, który przekazał ich polskiemu policjantowi z Ojcowa. Z kolei Rozalia
Bornstein o wydarzeniach w Skale we wrześniu 1942 r.: „Straciłam jednak wtedy matkę,
którą zastrzelono na podwórku policyjnym. Była przebrana jako chłopka i zbierała kłosy
po polu. W sąsiedztwie jej policja polska kryminalna z Miechowa szła z gestapowcami i
szukała Żydów. Każdego napotkanego Żyda, który nie był na rynku rozstrzeliwano przy
pomocy junaków. W pobliżu matki zastrzelono Żyda i matka chwyciła się za głowę z
przerażenia. Wtedy pewien junak, który towarzyszył Niemcom zawołał: „Jeżeli ty tak się
przejmujesz śmiercią Żyda, to i ty musisz być Żydówką”. Chwycił ją za ramię i mimo że
się szarpała doprowadził ją na podwórko policyjne, gdzie dostała kulę od tyłu.” Ta sama
Rozalia Bornstein o wydarzeniach w Skale w listopadzie 1942 r.: „O godz. 12-tej w nocy
straż pożarna otoczyła razem z junakami, policją granatową i SS-manami w liczbie
kilkuset ludzi całą okolicę Skały i wśród nocy powyciągali ludzi z domów na rynek.” I
jeszcze relacja Henryka Hersteina o wydarzeniach w Wolbromiu we wrześniu 1942 r.: „O
ucieczce nie myśleliśmy, bo matka była chora, a my wyobrażaliśmy sobie, że pójdziemy
do obozu pracy i matkę weźmiemy ze sobą, bo pewnie i jej tam dadzą lekką pracę.
Tymczasem Niemcy delikatnie zapowiedzieli, że kto chory może wsiąść na furmankę i
pojechać na stację. Ponieważ matce trudno było chodzić, wsiadła na furkę, oddała nam
przedtem pierścionek, że u nas rzekomo pewniejszy, jak gdyby przeczuwała, że nas
więcej nie zobaczy i pojechała. Gdyśmy przybyli wszyscy na stację, byliśmy zdziwieni,
że furmanek nie ma. Czekaliśmy coraz bardziej zaniepokojeni, aż przyszło kilku Żydów i
opowiedzieli nam, że wracają z lasku Olkuskiego, gdzie zakopali na polance 300 trupów
zastrzelonych przez Niemców i dobijanych łopatami przez polskich junaków.
Wiedzieliśmy więc co się z matką stało. Kiedy brat mój w roku 1944 wstąpił do
partyzantki A.K. na obcym nazwisku jako Polak, zdarzyło się tak, że leżał pewnej nocy
pod jednym kocem z młodym człowiekiem, który mu opowiadał, że był w Baudienście w
Wolbromiu i brał udział w mordowaniu Żydów.” Z poważaniem,
Krzysztof Kocjan
Żydzi na ziemi olkuskiej – 2006–02–14 17:53:50
Szanowny Panie, przeczytałem Pana komentarz odnośnie wypowiedzi prof. Grossa, na
którą w naszej dyskusji po raz pierwszy publicznie została zwrócona uwaga. Komentarz
Pana jest odmienny od mojego, ale każdy może dotrzeć do „Upiornej dekady” i wyrobić
sobie swój własny pogląd na temat tej wypowiedzi – Pana zdaniem – niekrzywdzącej
polskich mieszkańców Olkusza. Nadal dziwi mnie, że unika Pan jakiejkolwiek wzmianki
o zamordowaniu Żyda przez dwóch braci W., przedstawiając ich w swojej książce „jako
podejrzanych o zabicie Żyda” (str. 24). Kim są osoby, których relacje przytaczam –
napisałem w swojej książce i to powinno Panu wystarczyć. Relacje Żydów, na które Pan
powołuje się są wstrząsające, ale nie można wobec nich być bezkrytycznym, a także
należy pamiętać, że słynący z okrucieństwa komendant policji granatowej z Miechowa o
nazwisku Nowak został zlikwidowany przez żołnierzy Armii Krajowej, natomiast
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kilkuosobowa grupa podwładnych mu policjantów, współpracujących z AK, została
rozstrzelana w Miechowie przez Niemców. Córka jednego z nich mieszka w Olkuszu, o
czym wspominam w swojej książce na str. 159, zaś obszerna relacja na ten temat jest
przechowywana w archiwum Muzeum Auschwitz-Birkenau. Proszę także pamiętać o
okrucieństwie policji żydowskiej w odniesieniu do Żydów z Olkusza, co pomija Pan
dziwnym milczeniem podczas naszej polemiki. Na zakończenie przytoczę Panu jeszcze
raz fragment relacji Józefa Cyry z 1992 r.: „Okoliczna ludność wiejska udzieliła
schronienia – jak już wspomniałem – kilku rodzinom żydowskim ze Skały. Jednym z
niosących pomoc był mój brat Tadeusz Cera, zamieszkały wraz z rodziną w Zamłyniu
(...). Przyjaźnił się on z żydowską rodziną Majtelesów ze Skały, która prowadziła sklep
spożywczy. W obliczu zagrożenia aktywnie udzielił pomocy członkom tej rodziny, z
której ojciec, matka, córka i synowa za jego pośrednictwem zostali ukryci w
gospodarstwie Feliksa Hanarza w Minodze. Dwaj natomiast synowie z tej rodziny –
Henoch i Josek – znaleźli schronienie w gospodarstwie mojego brata Tadeusza Cery,
który przygotował dla nich specjalną kryjówkę w stodole. Wszyscy członkowie rodziny
Majtelesów w ukryciu przetrwali okupację i doczekali wyzwolenia 17.01.1945 r. (...)
Ponadto z powojennych opowiadań miejscowej ludności z okolic Skały dowiedziałem
się, że w przysiółku Przybysławice zwanym Lubawką w gospodarstwie Sobczyków
przechowywany był Żyd, któremu było na imię Berek. Żydzi byli również
przechowywani we wsi Wielmoża w gospodarstwie Antoniego Kajcy, a także żydowska
rodzina Kołataczów ukrywała się w gospodarstwie niejakiego Korzonka, zamieszkałego
w Skale przy ul. Wolbromskiej. Żyda Berka i członków żydowskiej rodziny Kołataczów
również znałem osobiście. Przetrwali oni okupację i po wojnie wyjechali z Polski. Czyny
rolników spod Ojcowa ratujących pod groźbą kary śmierci życie kilkudziesięciu Żydów
ze Skały nigdzie dotychczas nie zostały opisane”. Ze swej strony chciałem dodać, że
zostały one już opisanie i w „Dzienniku Polskim” nr 256 z dnia 2.11.2001 r. ukazał się na
ten temat obszerny artykuł Bogdana Wasztyla „Milczenie Josefa”. Zmieniając temat,
jeszcze raz ponawiam swoją zachętę, aby Pan wraz z przyjaciółmi z Olkusza: Ireneuszem
Cieślikiem, Olgerdem Dziechciarzem i Jerzym Rosiem utworzyli Komitet Budowy
Pomnika upamiętniającego zagładę olkuskich Żydów oraz pomyśleli o zorganizowaniu w
64. rocznicę likwidacji getta w Olkuszu – w czerwcu br. – okolicznościowej uroczystości,
na którą chętnie przyjadę i mogę pomóc w jej przygotowaniu, przy okazji można
wspomnieć o przywiezieniu pierwszych Polaków do KL Auschwitz (wśród których byli
także olkuszanie) w dniu 14.06.1940 r., a także przypomnieć o masowych aresztowaniach
młodych Polaków w Olkuszu i na ziemi olkuskiej w dniu 13.06.1941 r. Należałoby
również przypomnieć o aresztowaniach wśród inteligencji olkuskiej wiosną 1940 r., którą
wymordowano głównie (wśród ofiar przeważali nauczyciele olkuscy) w obozach Dachau
i Mauthausen. Z poważaniem
Adam Cyra
PS. Wzbudziłem wśród Panów zapewne zaniepokojenie, że wreszcie trzeba coś samemu
zrobić, a nie tylko złośliwie krytykować innych, w tym sędziwych kombatantów, którym
należałoby okazać szacunek.
O Żydach – 2006–02–15 11:29:20
Szanowny Panie Doktorze! Nie wiem dlaczego po raz kolejny był Pan łaskaw użyć
mojego nazwiska w kontekście... no właśnie, w jakim? Wygląda na to, że po prostu wraz
ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi wysługuję się Żydom, dokuczając Panu osobiście,
mieszkańcom Olkusza oraz zwłaszcza sędziwym kombatantom. Gdyby to była wojna
zapewne Pańskie uwagi na mój temat znalazłyby chętnych czytelników na gestapo, gdzie
po skrupulatnym, charakterystycznym dla Niemców sprawdzeniu ich prawdziwości,
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wylądowałbym w obozie za to, że nie dość gorliwie i z należnym zapałem zwalczałem
tezy żydowskiego historyka niejakiego Grossa. Ilekroć wypowiadałem się publicznie, w
tym także na tym forum, zawsze z pełnym szacunkiem odnosiłem się do Pańskiej
działalności i osoby jako naukowca. Sprawa eksterminacji Żydów na ziemi olkuskiej
znajduje się zupełnie na uboczu moich zainteresowań i nie chcę się wypowiadać w
kwestii merytorycznej tej dyskusji, gdyż nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Zajmuję
się ochroną zabytków, bez zwracania uwagi na ich przynależność kulturowo-etniczną. Ze
wschodnią częścią dawnego powiatu olkuskiego jestem związany więzami rodzinnymi. Z
opowiadań mojego dziadka, śp. Franciszka Maciąga ps. „Skowroński”, który w czasie II
wojny światowej był żołnierzem Ludowej Straży Bezpieczeństwa, podlegając
bezpośrednio dowódcy oddziału AK-BCh działającemu na tamtym terenie Janowi
Pieńkowskiemu „Mohortowi”. Grupa, do której należał zajmowała się m.in. karaniem
tzw. „szmalcowników” czyli osób trudniących się wyłapywaniem i wydawaniem Żydów
(kara była dwustopniowa: najpierw chłosta, a w razie recydywy „czapa”!). Za swoją
działalność spędził dwa lata w stalinowskim więzieniu bity i torturowany. Jego oprawcą
był człowiek o nazwisku Kantor – Pańskiej wnikliwej uwadze polecam rozszyfrowanie,
czy był to Polak czy Żyd. Nie chcę wdawać się w szczegóły, ale uważam, że zarówno
moja rodzina, jak i ja sam, uczyniliśmy dla Żydów wszystko, co mogliśmy. Jeżeli jeszcze
raz pojawi się w Pańskich wypowiedziach moje nazwisko w kontekście, który uznam za
kontrowersyjny i napastliwy, jeżeli będzie Pan podtrzymywał swoje sugestie, co do tego,
czym powinienem się zająć i jaki pomnik budować, będę czuł się zwolniony z
przestrzegania zasad, jakie wpojono mi w domu, a mianowicie okazywania szacunku
osobom starszym, zwłaszcza obdarzonym tytułami naukowymi. A wtedy nasza dyskusja
nabierze bardzo nieprzyjemnego charakteru.
Jerzy Roś
Odpowiedź Panu Jerzemu Rosiowi – 2006–02–15 14:41:47
Szanowny Panie, dziękuję za interesujący list i obiecuję, jeśli Pan również zaprzestanie
uczestniczyć w tej złośliwej wobec mnie i olkuskich kombatantów dyskusji, w dalszych
polemikach nigdy Pana nazwiska wymieniał nie będę. Pamiętam również o życzliwości,
którą mnie Pan dotychczas darzył. Osobiście byłem do Pana i Pańskich wartościowych
działań na terenie Olkusza zawsze przychylnie nastawiony i wysoko je oceniałem. Wiem
również, że nigdy nie pisał Pan złośliwych artykułów, zatytułowanych „Pomnik
kłamstwa”, „Pomnik kłamstwa na cokole obłudy” czy „Pomnik dziurawej pamięci”, dla
których treści musiałem wyraźnie powiedzieć – nie! Jeszcze raz przepraszam, jeśli moimi
wypowiedziami poczuł się Pan urażony.
Adam Cyra
PS. Mnie osobiście zabolało straszenie mnie „cyrkiem” i jeżeli będę zmuszony dalej
bronić się, być może „nasza dyskusja nabierze bardzo nieprzyjemny charakter”.
Odpowiedź na odpowiedź – 2006–02–15 15:57:02
Z pewną przykrością muszę Pana poinformować, że niestety nie mogę obiecać wycofania
się z dyskusji. Nie jestem jej zbyt aktywnym uczestnikiem, zabieram głos raczej
wyłącznie wtedy, kiedy w jej trakcie pada moje nazwisko, ale do dalszego udziału w niej
skłania mnie nie tylko solidarność z moimi kolegami, lecz również poczucie słuszności
podnoszonych przez nich argumentów. Byłem, jestem i będę zwolennikiem wyciszania
emocji towarzyszących zarówno tej dyskusji, jak i innych o stosunkach polsko–
żydowskich. Sprawę pomnika uważam za zamkniętą, pomnik stoi w takim kształcie, w
jakim stoi i powoli popada w zapomnienie. Samą ideę jego wznoszenia i jego kształt
oceniam negatywnie, ale pogodziłem się z obiektywnym faktem jego istnienia i obecnie
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nie mam zamiaru w żaden sposób go ani deprecjonować ani przesadnie
dowartościowywać. Nie chcę też wdawać się w dyskusje na temat ewentualnych braków
czy przeinaczeń w publikacjach prof. Grossa, Pańskich czy Krzyśka Kocjana. U mnie na
półce w bibliotece muzealnej te dzieła stoją w najlepszej zgodzie obok siebie i każdy
może z nich skorzystać i wyrobić sobie własny pogląd na sprawę – i tak postrzegam
swoją rolę. Nie musiał mnie Pan przepraszać, nie oczekiwałem tego, ale skoro to Pan
zrobił, to oczywiście przeprosiny przyjmuję. Mam nadzieję, że nie będę musiał
kontynuować tej dyskusji w takiej atmosferze.
Jerzy Roś
Jeszcze raz PS. – 2006–02–15 16:35:57
Każdy ma prawo do własnych sądów, chociaż nie zawsze są one słuszne. Pomnik nie
pójdzie w zapomnienie, a że był on potrzebny świadczyły kwiaty i dziesiątki zniczy,
które pod nim płonęły 1 listopada 2005 r. Była to dla mnie ogromna satysfakcja za mój
kilkuletni trud w zbieraniu materiałów na temat mieszkańców ziemi olkuskiej
zamordowanych w hitlerowskich obozach, w których zginęli także: brat mojego ojca,
dwóch moich kuzynów, brat mojego dziadka i trzech dalszych moich krewnych. Z kolei
drugi brat mojego ojca przez prawie trzy lata ukrywał dwóch braci Żydów o nazwisku
Meiteles, których szczęśliwie udało mu się ocalić od śmierci. Sprawa została dokładnie
opisana przez Bogdana Wasztyla „Milczenie Josefa” w „Dzienniku Polskim” nr 256 z 2
listopada 2001 r. Ponadto w swojej pracy zawodowej mam dość częsty kontakt z Żydami
i nie trzeba mnie nimi straszyć. Miałem możliwość również ich poznać i z kilkoma z nich
zaprzyjaźnić się, przebywając przez pewien czas w Izraelu.
Adam Cyra
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Listy do redakcji: Dlaczego powstał pomnik...
Olkusz, dnia 15.02.2006 r.
Kazimierz Czarnecki
Prezes Związku Byłych Więźniów Politycznych
Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
Koło Nr 2 w Olkuszu
Szanowny Panie Redaktorze,
nawiązując do artykułu Ireneusza Cieślika „Pomnik dziurawej pamięci”, który
został opublikowany na Pańskich stronach internetowych, a także do widocznych na tych
stronach licznych wypowiedzi Krzysztofa Kocjana z Warszawy, Olgerda Dziechciarza i
Jerzego Rosia z Olkusza oraz Adama Cyry z Oświęcimia, chciałem wyjaśnić, że moje
doświadczenia życiowe skłoniły mnie do tego, aby doprowadzić do powstania na starym
cmentarzu w Olkuszu pomnika, upamiętniającego Polaków i Żydów, zamordowanych w
hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych.
Urodziłem się w Olkuszu 8 stycznia 1923 r. Chodziłem do Szkoły Powszechnej nr
1 w naszym mieście, do której uczęszczała polska i żydowska młodzież męska. Szkoła
Powszechna nr 2 była z kolei dla młodzieży polskiej i żydowskiej żeńskiej. Na terenie
miasta funkcjonowało na bardzo wysokim poziomie Gimnazjum i Liceum im. Króla
Kazimierza Wielkiego. Na ulicy Górniczej w Olkuszu istniała też Państwowa Szkoła
Przemysłowo-Rzemieślnicza, uważana za jedną z najlepszych szkół na terenach Zagłębia
i Ziemi Olkuskiej. I do tych szkół uczęszczała również młodzież polska i żydowska.
Nauczyciele jednakowo traktowali swoich wychowanków. Była tylko jedna istotna
różnica. Polacy wyznawali wiarę rzymsko-katolicką, a więc w niedzielę przychodziliśmy
do szkoły i w zwartych szeregach ze sztandarem szkolnym szliśmy na nabożeństwo do
kościoła. Żydzi byli wyznania mojżeszowego i w soboty do szkoły nie przychodzili, gdyż
to było ich święto „szabas”. W niedzielę chodzili do szkoły przy gminie żydowskiej.
Czego tam uczyli – nie wiem. W Olkuszu funkcjonowała gmina żydowska, która
prowadziła działalność charytatywną wśród biedoty żydowskiej.
Opowiem o jednym wydarzeniu. W czasie ciężkiej zimy rabin chodził po bogatych
kupcach w celu zebrania pieniędzy na opał dla biednych Żydów. Zapukał do drzwi
bogatego kupca i poprosił, żeby wyszedł na chwilę, bo ma mu coś ciekawego do
powiedzenia. Kupiec wyszedł bez ciepłego ubrania i słucha rabina, lecz po chwili mówi:
„Rebe, ale mnie zimno”. Na co rabin odpowiedział: „Tyś zmarzł w ciągu jednej minuty, a
co mają powiedzieć dzieci Icka, które marzną całą noc”. Tym sposobem rabin przekonał
opornego kupca, który wcześniej nie przekazał odpowiedniej sumy na pomoc dla Żydów,
że należy to zrobić.
W Olkuszu była bożnica, zniszczona przez Niemców podczas wojny. Pozostały
tylko po niej fundamenty przy ul. Bożniczej.
Żydzi różnili się też ubiorem. Chodzili w bardzo długich płaszczach, dużych
czarnych kapeluszach, a niektórzy nosili długie czarne pejsy. Młodzi, wykształceni Żydzi
ubierali się normalnie w zależności od ich zamożności. Należy nadmienić, że młodzież
szkolna była wychowywana w wielkim patriotyzmie, bez podziału na Polaków czy
Żydów. Na terenie Olkusza był żydowski klub sportowy pod nazwą „Postęp”,
przemianowany później na „Makabi”. Do tego klubu należeli Żydzi w wieku od
dziewiętnastu do dwudziestu pięciu lat. Drużyna ta prowadziła rozgrywki piłki nożnej z
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klubami olkuskimi. Młodzież szkół podstawowych posiadała swoje niezrzeszone
drużyny. W czasie rozgrywek dochodziło nieraz do sporów, bójek młodzieńczych, ale nie
dlatego, że myśmy byli Polakami, katolikami, a oni Żydami. Bójki wynikały z nieczystej
gry. Muszę przyznać, że byłem wychowywany w dużej dyscyplinie, tak że nie mogłem
sobie pozwolić na niewłaściwe zachowanie poza domem.
Jak wyglądało współżycie między Polakami i Żydami, należy powiedzieć prosto:
rodziny wykształcone, bogate, czy to polskie, czy żydowskie dogadywały się bardzo
szybko. Dzieci robotników utrzymywały bliższe stosunki z dziećmi żydowskich
rzemieślników. Podziały między ludźmi bogatymi i biednymi chyba będą zawsze.
Pamiętam Żyda, który chodził po domach, skupywał skórki z królików i owiec. Gdy
wracał do domu, zawsze przychodził do nas na obiad. Rodzice i my dzieci uważaliśmy go
za swojego gościa. Prosił tylko przed posiłkiem, ażeby mu było wolno włożyć czapkę na
głowę w trakcie jedzenia, bo tak kanon wyznania mojżeszowego nakazuje. Myśmy się do
tego przyzwyczaili i nikt się z tego nie śmiał.
Wiele z obrzędów wyznania mojżeszowego były dla nas nieznane, np. w okresie
Paschy widzieliśmy jak Żydzi budowali małe pomieszczenia, w których się modlili.
Myśmy nazywali je „kuczki”, bo w takim pomieszczeniu niemożliwością było stać i
modlić się. Zaznaczam, że przy modlitwach Żydzi używali nakryć w pasy. W czasie
zgonu i pogrzebu kobiety zbierały się i bardzo płakały, albo udawały, że płaczą, a my
patrzyliśmy i zastanawialiśmy się, jak można było tak długo płakać. Nazywaliśmy je
„płaczki”. Nie wolno było im przeszkadzać. Podobnie nie wolno było przeszkadzać
Żydom podczas modlitwy.
Żydzi byli bardzo dobrymi matematykami i umieli prowadzić przedsiębiorstwa
handlowe. Prowadzili sklepy wszystkich branż. Mniej zdolni byli przeważnie
rzemieślnikami, takimi jak: krawcy, szewcy, czapnicy, kuśnierze, stolarze i malarze
pokojowi.
Potocznie w rozmowach z Żydami rówieśnikami rozprawialiśmy, dlaczego katolicy
bez względu na zamożność modlą się w jednym kościele, natomiast w wyznaniu
mojżeszowym są trzy kościoły: bożnica, synagoga i jeszcze jakiś dom modlitwy. Nie
pamiętam, czy mi ten problem któryś z nich wyjaśnił.
W Olkuszu starsi mieszkańcy do dzisiaj wspominają fabrykanta wyrobów
aluminiowych Żyda S. Ländra. Dom Państwa Ländrów nazywano domem otwartym. Na
święta żydowskie zapraszano koleżanki i kolegów córek Państwa Ländrów oraz
sąsiadów, z którymi byli zaprzyjaźnieni. Bardzo cenionym Żydem-lekarzem był dr
Marian Auerchan. Nie pamiętam, w którym obozie koncentracyjnym był więziony.
Powrócił do Olkusza w 1945 r. Zmienił wtedy nazwisko na Głuszecki. Zdobył tytuł
naukowy doktora medycyny. Pracował w klinice ginekologicznej w Krakowie. Wszystkie
kobiety z ciężkimi przypadkami z Olkusza trafiały do kliniki, gdzie ordynatorem był
doktor Głuszecki.
Opiszę teraz, jak Żyd Sikman oduczył chłopaków bawić się w kurzu ulicznym.
Przed 1939 rokiem nie było dróg asfaltowych. Drogi wykonane były z kamienia
wapiennego. Gdy utrzymywała się przez długi czas pogoda, to kamień wapienny na
drogach rozkładał się sam od gorąca, tak że na drodze powstawała gruba warstwa pyłu.
Chłopcy pasąc krowy czy kozy przy drodze, dla zabawy nogami ten miał rozrzucali i
tworzyła się gruba chmura pyłu. Sikman przejeżdżając swym zaprzęgiem wiozącym
lemoniadę zatrzymał się i zawołał chłopców. Zapytał, który z nich najbardziej „kurzył”. I
w zależności od zaangażowania w zabawę wypłacał kolejno 1zł, 50, 20, 10 lub 5 groszy.
Po nagrodzeniu chłopców odjechał mówiąc, żeby lepiej kurzyli, to nazajutrz ich znów
wynagrodzi. I tak też się stało następnego i kolejnego dnia. Czwartego dnia przejeżdżając
koło chłopców Żyd Sikman nie zatrzymał się. Chłopcy nie otrzymując zapłaty oburzyli
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się i zaprzestali „kurzenia”. Historia ta wydarzyła się naprawdę i jest to przykład
mądrości żydowskiej.
Całą harmonię współżycia między Polakami i Żydami zniszczyła wojna wywołana
przez faszyzm niemiecki. 1 września 1939 r. około godziny piątej rano niemieckie
samoloty dokonały nalotu bombowego na dworzec kolejowy w Olkuszu. Po raz pierwszy
widziałem udany pościg za niemieckimi bombowcami. Pościgu dokonał kpt. Władysław
Gnyś, który zestrzelił dwa niemieckie bombowce nad wsią Żuradą. Były to jednak
krótkie chwile nadziei.
Terror, jaki Niemcy zastosowali wobec Polaków i Żydów jest trudny do opisania.
Ogłoszono godzinę policyjną. Mury i płoty oklejono nakazami i zakazami. Żydzi musieli
nosić opaski z gwiazdą Dawida, a Polakom zabroniono rozmawiać z Żydami. Za kontakt
z Żydami groziła kara śmierci. W grudniu 1939 r. ogłoszono spis ludności obejmujących
wszystkich od czternastego roku życia. Otrzymaliśmy tymczasowe dowody osobiste, tzw.
„palcówki”. Żydów wysiedlono z centrum miasta, a w ich miejsce zakwaterowano
Niemców, pełniących funkcje administracyjne. W styczniu 1940 r. zamknięto szkoły
średnie, a tym samym zakończył się kontakt młodzieży polskiej z żydowską. Nazwę
miasta Olkusz przemianowano w roku następnym na nazwę niemiecką Ilkenau.
W kwietniu 1940 r. aresztowano czterdziestu zakładników składających się z
inteligencji olkuskiej, których wywieziono do obozów koncentracyjnych w Dachau i
Mauthausen.
Żydów olkuskich zaczęto wkrótce wywozić do obozów hitlerowskich na terenie
Dolnego Śląska: Hermansdorf, Klein, Magensdorf i Altenheim. Żydzi w tych obozach
byli pod nadzorem SS, SA i policji specjalnej, a zatrudnieni byli przy budowie autostrady
Berlin – Katowice. Za wykonywaną pracę nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia.
Obozy te prawie niczym nie różniły się od obozów koncentracyjnych.
Wstrząsającym wydarzeniem dla mieszkańców Olkusza był lipiec 1940 r. W nocy
nieznany sprawca w domu doktora Łapińskiego zastrzelił żandarma niemieckiego.
Doktor Łapiński wcześniej był aresztowany przez gestapo i wywieziony do obozu
koncentracyjnego w Dachau. Niemcy ten kryminalny mord uznali jako działalność
polityczną. W połowie lipca 1941 r.26 do Olkusza przyjechała karna ekspedycja SS. Na
rynku zebrano wszystkich Niemców z terenu Olkusza, którzy w pochodzie przeszli pod
dom doktora Łapińskiego. Pod murami ustawiono 20 Polaków, więźniów politycznych z
więzienia w Mysłowicach i Sosnowcu oraz pięciu Olkuszan. Około godz. 15.00 pod
murami domu doktora Łapińskiego ustawiono dziesięciu aresztowanych i pod budynkiem
Marii Januszek następnych dziesięciu. Skazańcy zostali rozstrzelani. Ciała ofiar
załadowano na ciężarówkę i wywieziono w nieznanym kierunku. Dom doktora
Łapińskiego spalono doszczętnie. Po wyzwoleniu w miejscu dokonanej zbrodni
zamocowano tablicę pamiątkową, a ulicy nadano nazwę „20 Straconych”. Niemcy nie
poprzestali na tej zbrodni.
Pod koniec tego miesiąca nastąpił drugi etap tragedii miasta, zwanej „Krwawą
Środą”. W nocy ponownie przyjechała ekspedycja karna złożona z gestapo i żandarmerii
niemieckiej z Sosnowca. Niemcy otoczyli szczelnym pierścieniem miasto. Na ulicach
wylotowych ustawili karabiny maszynowe, ucieczka z miasta była niemożliwa. Około
północy wywlekano z domu mężczyzn w wieku od 14 do 50 lat, tak Żydów jak i
Polaków. W mieszkaniach przeprowadzano rewizje, bez powodów znęcając się na
kobietami i dziećmi. Wyprowadzani mężczyźni trzymali ręce do góry lub założone na
karku. Aresztowanych w szeregach odprowadzano na miejsce kaźni, a były to rynek
olkuski, tereny koło Starostwa Powiatu Olkuskiego, gdzie obecnie znajduje się osiedle i
26
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Czarna Góra nad korytem rzeki Baby. Wszyscy musieli leżeć dotykając brodą ziemi. W
wyniku pobicia zmarło wtedy kilku Polaków i Żyd o nazwisku Majer, obywatel USA.
Torturowanie bezbronnej ludności przez cywilizowany naród niemiecki, bo za taki się
uważali, stał się początkiem współpracy narodu polskiego i żydowskiego w walce o
przetrwanie.
Ja rozstałem się z Olkuszem w dniu 13 czerwca 1941 r., ale nie rozstałem się z
Żydami. Wiadomo już było, że Niemcy hitlerowskie postanowiły zwiększyć przestrzeń
życiową dla swojego narodu, wiec trzeba był zlikwidować narody im wrogie, w tym
przede wszystkim Żydów. W 1941 r. Heinrich Himmler ogłosił dekret, w którym zalecił,
aby w pierwszej kolejności oczyścić tereny przyłączone do Trzeciej Rzeszy, z Żydów,
Polaków, Czechów, klechów i wszelkiej hołoty, która jest wrogo ustosunkowana do
narodu niemieckiego.
W dniu 13 czerwca 1941 r. gestapo dokonało masowych aresztowań młodzieży
polskiej w Olkuszu i okolicy. Warto zaznaczyć, że gestapo dokonało tych aresztowań na
całym terenie przyłączonym do III Rzeszy, od powiatu częstochowskiego do Zaolzia.
Wśród aresztowanych była przeważnie młodzież w wieku od 16 do 25 lat oraz
oficerowie, podoficerowie Wojska Polskiego, którzy brali udział w wojnie obronnej w
1939 r.
Po aresztowaniu w Olkuszu, we wspomnianym dniu 13 czerwca 1941 r., pod
uzbrojoną eskortą zostaliśmy przetransportowani do więzienia gestapo w Sosnowcu. Tam
ostrzyżono nam włosy, spisano dane personalne, przemalowano nam ubrania farbami
olejnymi. Namalowano nam dwie litery „P” koloru białego na plecach, a na spodniach
„P” koloru czerwonego na jednej nogawce, a na drugiej „P” koloru białego. Na gestapo
pracowali jako tłumacze Żydzi aresztowani z terenów Zagłębia i Śląska. Po czterech
dniach pod eskortą zostaliśmy wywiezieni m.in. do obozów Hermannsdorf i Klein
Mangersdorf. W tych obozach zastaliśmy Żydów. Byli tam młodzi Żydzi w naszym
wieku od 19 do 30 lat. W jednym z tych obozów jako tłumaczka zatrudniona była
więźniarka, Żydówka z Olkusza, panna Länder. Obozy były podzielone na dwie części,
jedną przeznaczoną dla Żydów, a druga była dla Polaków. W obozach tych zabraniano
kontaktowania się z Żydami. Wewnątrz były posterunki wartownicze, po apelu na noc
zamykano sztuby na klucz. Obozy te były otoczone podwójnym ogrodzeniem z drutu
kolczastego. Do pracy tam i z powrotem chodziliśmy pod uzbrojoną eskortą. Byliśmy
pilnowani przez SS, SA i policję. Po upływie dwóch tygodni Żydów wywieziono. W
1942 r. zostaliśmy przeniesieni do obozu Rattwitz. W obozie tym wcześniej byli więzieni
Żydzi. Na naszych oczach Żydów z tego obozu wyprowadzono, a my zajęliśmy ich
miejsca. W obozie Rattwitz nastąpiło połączenie obozów w jeden obóz. Scalono obóz
m.in. Hermannsdorf i Klein Mangersdorf. Obóz ten po scaleniu liczył ponad 800
więźniów i podlegał obozowi koncentracyjnemu Gross-Rosen. Informację tę uzyskaliśmy
od naszych „wachmanów”. Żydów prawdopodobnie Niemcy wywieźli do KL Auschwitz.
W obozie tym byliśmy więzieni do 22 czerwca 1942 r. Następnie zostaliśmy
przetransportowani pociągiem towarowym pod wzmocnioną eskortą SS, w budkach
wartowniczych przy wagonach zamocowane były karabiny maszynowe. W czasie
transportu dwóch więźniów zdecydowało się uciec. Jednemu ucieczka się udała, drugi
został postrzelony i schwytany przez służby eskortujące więźniów. Zostaliśmy uwięzieni
w obozie Auschwitz-Monowitz III lager 50. Po raz kolejny spotkałem się z więźniami
narodowości żydowskiej, ale więźniami KL Aushwitz-Monowitz III. W naszym obozie
jak i w obozie koncentracyjnym w Monowicach warunki obozowe zmieniły się na
korzyść więźniów po klęsce wojsk niemieckich na froncie wschodnim. Z obozów tych
wysłano wszystkich młodych esesmanów na front. Służby wartownicze uzupełniono
starszymi rocznikami. Zabroniono znęcania się nad więźniami, choć nadal dymiły
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krematoria. Więźniowie mogli otrzymywać kilogramowe paczki żywnościowe, nie
konfiskowano ciepłej bielizny. Żydzi byli w gorszej sytuacji, bo nie miał im kto
przysyłać paczek. W Oświęcimiu dużą pomoc udzielała ludność zamieszkała w pobliżu
obozów, jak i pracownicy cywilni, którzy byli tam zatrudnieni przy budowie zakładów
chemicznych. Nie pamiętam którego dnia w styczniu 1945 roku uciekłem z Oświęcimia.
Do Olkusza przyszedłem dwa dni przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Miałem
szczęście widzieć uciekających żołnierzy niemieckich. Mimo upływu czasu mam wciąż
przed oczyma obozy, w których byłem więziony z Polakami i Żydami.
W celu upamiętnienia wspólnej martyrologii polskiej i żydowskiej nasz Związek
Byłych Więźniów Politycznych ufundował tablicę pamiątkową w miejscowości Klein
Mangersdorf – obecna nazwa Magnuszewiczki na Opolszczyźnie.. Kamień pamiątkowy
został postawiony na terenie byłego obozu. Zarząd naszego związku brał także udział w
dniu 18 października 2001 r. w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej w
Oświęcimiu, ufundowanej przez społeczeństwo tego miasta dla upamiętnienia
pomordowanych Żydów oświęcimskich. Drugą tablicę – odsłoniętą też w tym samym
dniu – upamiętniono osoby, które niosły pomoc więźniom KL Auschwitz.
W 2001 r. nasz związek podjął uchwałę w sprawie budowy pomnika na starym
cmentarzu w Olkuszu, poświęconego pamięci wszystkich pomordowanych – Polaków i
Żydów – w obozach koncentracyjnych i więzieniach śledczych w czasie okupacji
hitlerowskiej z terenu ziemi olkuskiej. Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło 12
czerwca 2005 r. Pragniemy, aby pomnik ten przypominał straszną i niezwykle tragiczną
historię tamtych czasów. Chcieliśmy, aby na pomniku wymienione były również
nazwiska Żydów, którzy żyli wśród nas, a dokumentacja obozowa na ich temat ocalała.
Upamiętniliśmy na oddzielnej tablicy również wszystkie nieznane ofiary Holocaustu z
naszego terenu. Pomnik ten jest nie tylko wynikiem kilkuletniej pracy Społecznego
Komitetu jego budowy, którego byłem przewodniczącym, ale przede wszystkim wyrazem
zaangażowanej i patriotycznej postawy wszystkich jego fundatorów, w tym również
rodzin pomordowanych.
Łączę wyrazy szacunku
Kazimierz Czarnecki
www.eOlkusz.pl
Komentarze do „Listy do redakcji: Dlaczego powstał pomnik...”
Znowu o pomniku – 2006–02–18 10:36:19
Po raz kolejny pada moje nazwisko w kontekście pomnika na starym cmentarzu, a więc
po raz kolejny, tym razem może bardziej dobitnie, jestem zmuszony wyrazić swoje
zdanie na ten temat: byłem przeciwnikiem idei budowy tego pomnika w tym miejscu i w
tym kształcie. Proszę aby jego inicjatorzy raz i konkretnie stwierdzili, odpowiadając TAK
lub NIE na proste pytanie: czy prawdą jest, że pierwotny konspekt pomnika nie
przewidywał tablicy poświęconej 15000 zamordowanym Żydom olkuskim, a tablica ta
pojawiła się w wyniku protestów moich przyjaciół i moich. Dopóki odpowiedź na to
pytanie nie padnie uważam się za uprawnionego do negowania dokonań Komitetu.
Podchodząc z pełnym szacunkiem do tragicznych przeżyć pana Kazimierza Czarneckiego
w okresie wojny i wyrażając wdzięczność jemu i jego środowisku kombatanckoobozowemu za trud podjęty na rzecz upamiętnienia tego czasu i jego ofiar chciałbym też
zadać pytanie: jak Panowie by się czuli, gdybym zacytował wyłącznie początek Waszego

199

pisma z lat 70-tych mówiący o tym, jak to władze PRL odmawiały Wam statusu
kombatantów, ponieważ obóz, w którym się znaleźliście nie był obozem
koncentracyjnym czy obozem zagłady, lecz obozem szkoleniowym dla SS?... Ja wiem, że
zachowaliście się wspaniale odmawiając służby w tej zbrodniczej formacji i za to
spotkały Was represje i jest o tym mowa w dalszej części pisma... Ale sytuacja jest
analogiczna dla tej, w jakiej odmawialiście i odmawiacie nadal prawa upamiętnienia
ofiary życia złożonej przez tysiące niewinnych mieszkańców Olkusza i okolicy,
wyrywkowo traktując źródła historyczne. Moja manipulacja różniłaby się tylko tym, że
dokonana byłaby w pełni świadomie i dotyczyłaby Polaków, a nie Żydów. Dlatego
uprzejmie proszę o nie mieszanie mojej skromnej osoby do rozgrywek i polemik, które
pomału nabierają charakteru rasistowskiego. Po raz kolejny powtarzam, że w moim
pojęciu polskich ofiar II wojny światowej nie można dzielić na lepsze i gorsze, Polaków i
Żydów, hitlerowskie i stalinowskie, udokumentowane i przypuszczalne i jakie tam
jeszcze kryteria Panowie stosujecie. Za zastosowanie się do mojej prośby będę bardzo
wdzięczny.
Jerzy Roś
Odpowiedź – 2006–02–18 17:47:49
Jako osoba współpracująca od 2001 r. z olkuskim Społecznym Komitetem Budowy
Pomnika na starym cmentarzu w Olkuszu, uprzejmie informuję, że prowadzone prace
przewidywały już w fazie wstępnej wspólne upamiętnienie Polaków i Żydów, w tym
kilkunastu tysięcy ofiar tej narodowości, zamordowanych jako bezimienne ofiary w
komorach gazowych Auschwitz i Bełżca. Świadczy o tym zachowana dokumentacja
budowy pomnika oraz liczne artykuły, jakie ukazały się na ten temat na łamach
„Przeglądu Olkuskiego”, „Gazety Krakowskiej”, „Dziennika Polskiego” i Biuletynu
„Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem”. Protesty kogokolwiek nie miały na to żadnego
wpływu.
Adam Cyra
PS. Zaznaczam, że w KL Auschwitz oraz komorach gazowych tego obozu i w Bełżcu
zginęło kilkanaście tysięcy Żydów, mieszkających na terenie ziemi olkuskiej, pozostałych
hitlerowcy zamordowali w innych okolicznościach. Ogólna liczba strat wśród
wspomnianych Żydów wyniosła około piętnaście tysięcy. Podobnie liczba
zamordowanych Polaków z ziemi olkuskiej w hitlerowskich obozach koncentracyjnych
mieści się w granicach kilkuset osób, a razem z pomordowanymi Polakami z tego terenu
w innych okolicznościach czy z poległymi w walkach, wynosi ona około dwa tysiące
ofiar.
Panu Czarneckiemu – 2006–02–19 22:10:09
Szanowny Panie, jestem pełen szacunku dla Pana przeżyć czasu wojny. Swój szacunek
winien jestem jednak również wszystkim tym olkuszanom, których wojna doświadczyła
w sposób jeszcze bardziej tragiczny. A chyba zgodzi się Pan, że dla mieszkańców
Olkusza narodowości żydowskiej czas ten był znacznie bardziej okrutny. Niestety, moim
zdaniem powstały pomnik (choć – na co już zwróciłem uwagę w „Pomniku dziurawej
pamięci” – jego historyczne znaczenie trzeba docenić!) nie służy najlepiej szacunkowi dla
ich tragedii. Przede wszystkim dlatego, że kierowany przez Pana Komitet Budowy
Pomnika za jedyną podstawę przy kompletowaniu listy nazwisk na pomnik przyjął
jednostronne badania p. Cyry mającego wyraźną awersję do niearyjskich archiwów. W
tym fakcie ma swe źródło lwia część krytycznych uwag pod adresem pomnika. W efekcie
bowiem otrzymaliśmy wykoślawioną wersję okupacyjnej martyrologii. Gdybyście
Państwo nie byli tak wpatrzeni w Pana Cyrę i jego badania i zechcieli koncepcję pomnika

200

spokojnie przedyskutować z innymi historykami, Wasze dzieło przyczyniłoby się
znacznie lepiej uczczeniu pamięci miejscowych ofiar okupacji. Z poważaniem.
Ireneusz Cieślik.
PS. Po kilku miesiącach przeczytałem jeszcze raz swój tekst, od którego zaczęła się
dyskusja na tych łamach. I dzisiaj zmieniłbym w nim co najwyżej jedno zdanie: zdaje się,
że trochę na wyrost napisałem, iż winą za kształt, jaki nadano pomnikowi, nie sposób
obciążać p. Cyry. ic
Odpowiedź – 2006–02–20 08:20:33
Autora artykułu „Pomnik dziurawej pamięci” uprzejmie proszę, aby jako laik–teolog (z
wykształcenia) nie ośmieszał się ponownie swoimi wypowiedziami na tematy związane z
historią hitlerowskich obozów i obozów masowej zagłady, ponieważ w tym zakresie
posiada bardzo słabą orientację. Uwagi na temat pomnika na starym cmentarzu w
Olkuszu można było wcześniej przekazać Radzie Ochrony Pomników Walki i
Męczeństwa w Warszawie, która jego powstanie w pełni akceptowała, a nie teraz
wywoływać nimi niepotrzebne zamieszanie. Obecnie natomiast należałoby zastanowić się
jak w olkuskich szkołach ma wyglądać edukacja młodzieży, aby starannie
przygotowywać ją do odwiedzin byłego obozu Auschwitz-Birkenau. Jest to szczególnie
aktualne w obliczu zapowiedzianej pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Oświęcimia.
Adam Cyra
Panie Cyra – 2006–02–21 13:10:18
Pańska obozowa orientacja jakoś Pana nie ustrzegła przed takimi wpadkami, jak np.
pominięcie na pomniku Antoniego Kocjana. Zatem jak dotąd to głównie Pan się w całej
sprawie ośmiesza i kompromituje. Dziwnym też trafem, kiedy w tej dyskusji padały
zasadnicze pytania co do rzetelności i kompletności Pańskich badań, czmychał Pan czym
prędzej z tego forum, szumnie zapowiadając kolejne Pańskie ostatnie wypowiedzi. Tym
samym bezsensowność dalszego sporu z Panem stała się dla mnie aż nadto oczywista.
Może więc teraz miałby Pan choć na tyle poczucia przyzwoitości, żeby się nie wtrącać,
gdy nie do Pana kierowane są kwestie. Z (coraz mniejszym) poważaniem,
Ireneusz Cieślik.
pomnik – 2006–02–22 00:02:31
Szanowni Panowie. Rozumiem, ze ta dyskusja Was bardzo zajęła, ale proszę, w imieniu
nie tylko swoim, ale innych czytelników, o jakaś krótką informację, o co w tym
wszystkim chodzi. Wiemy, ze jest pomnik, ale co jest tak dokładnie przedmiotem sporu?
autor: ~jozigordio
Odpowiedź – 2006–02–22 08:11:47
Odpowiadając na powyższe pytanie, uprzejmie informuję, że ten niepotrzebny i
bezsensowny spór został wywołany artykułem, znajdującym się na tej stronie,
zatytułowanym złośliwie przez jego autora „Pomnik dziurawej pamięci”. Aby
zorientować się w tej sprawie proszę jeszcze raz uważnie przeczytać list p. Kazimierza
Czarneckiego oraz zapoznać się z moim artykułem „Pomnik na starym cmentarzu w
Olkuszu” (wpisać ten tytuł w okienko wyszukiwarki internetowej) i moim listem z
29.12.2005 r., zamieszczonym na łamach tego portalu (Portal Powiatu Olkuskiego).
Adam Cyra
PS. Dla dogłębnego poznania istoty tego wręcz szkodliwego sporu polecam lekturę mojej
książki: Adam Cyra, „Mieszkańcy ziemi olkuskiej w hitlerowskich więzieniach i obozach
koncentracyjnych”, Oświęcim-Olkusz 2005. Wartałoby się również zastanowić nad tym,
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czy żyjący jeszcze byli więźniowie w Olkuszu, ten pomnik oraz wspomniana książka,
mogą być przydatne w edukacji młodzieży olkuskiej, odwiedzającej tereny byłego obozu
Auschwitz-Birkenau. Jest to pytanie, które kieruję przede wszystkim do nauczycieli.

202

Listy do redakcji: ŻIH wyjaśnia...
Warszawa, 23.02.2006 r.
Pan
Grzegorz Turski
Redaktor Naczelny
eOlkusz.pl
Portal Powiatu Olkuskiego
Pan
Adam Kochanowski
Redaktor Naczelny
ilkus.pl
Wirtualny Olkusz
Szanowni Panowie,
W związku z toczącą się na łamach redagowanych przez Panów portali dyskusją, w
trakcie której Pan Adama Cyra podważał wiarygodność częściowej listy deportacyjnej z
Olkusza 735 Żydów (tak naprawdę wykaz obejmuje 726 osób – różnica wynika z błędnej
numeracji oryginału) znajdującej się w zbiorach archiwum Żydowskiego Instytutu
Historycznego w Warszawie, a opublikowanej w mojej książce „Zagłada olkuskich
Żydów”, powołując się przy tym na list kierownika tego archiwum do Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau z 27.09.2004 r., w załączeniu przesyłam otrzymany
właśnie list kierownika archiwum ŻIH w tej sprawie.
Z poważaniem,
Krzysztof Kocjan
www.eOlkusz.pl
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Komentarze do „Listy do redakcji: ŻIH wyjaśnia...”
Żydzi ze Śląska – 2006–03–01 17:51:14
Zainteresowanych listą 726 Żydów, opublikowaną w książce p. Krzysztofa Kocjana
„Zagłada olkuskich Żydów”, Olkusz 2002, uprzejmie informuję, że można każde
nazwisko na niej wymienione porównać z wykazem Żydów olkuskich zamieszczonym w
internecie przez Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie – podaję adres:
www.yadvashem.org 1. ukaże się zdjęcie dziewczynki – kliknąć, 2. ukaże się niebieska
ramka z napisem „Click here” – kliknąć, 3 wpisać w ramkę „Olkusz” – kliknąć, 4. Search
(szukaj) – kliknąć. Dokonując porównań można stwierdzić, że na wspomnianej liście 726
Żydów są nazwiska Żydów, którzy przed wojną nie mieszkali w Olkuszu, lecz dopiero
podczas okupacji hitlerowskiej Niemcy przywieźli ich ze Śląska (głównie z Chorzowa)
do getta w Olkuszu np. Erna Krebs, Rosa Krebs i Willi Krebs (na liście oznaczeni
numerami 475, 476 i 477). Każdy zainteresowany powyższą listą, korzystając z dostępu
do internetu, może potwierdzić lub zanegować moje spostrzeżenie.
Adam Cyra
To już przesada – 2006–03–02 09:42:34
Starałem się nie zabierać głosu w dyskusji, jeśli ktoś nie zwracał się do mnie
bezpośrednio wymieniając moje nazwisko, ale tym razem muszę zaprotestować z
poczucia zwykłej przyzwoitości. To już jest stanowczo za wiele: oddzielanie ofiar
pochodzenia żydowskiego od ofiar „czysto polskich” jeszcze jestem w stanie
zaakceptować jako wynik obowiązującego wówczas, w czasie II wojny światowej,
prawa: ustaw norymberskich, ustaleń konferencji w Wansee i innych zarządzeń III
Rzeszy i Generalnego Gubernatorstwa. Ktoś tak chce robić, niech tak robi. Ale dzielenie
Żydów na „lepszych” – naszych i „gorszych” – śląskich to już przesada. Mam nadzieję,
że młodzież odwiedzająca pomnik na starym cmentarzu w Olkuszu czy obóz w
Oświęcimiu albo czytająca te wypowiedzi na forum nie wynosi głębokiego
wewnętrznego przekonania, że coś musi być na rzeczy w podkreślaniu przez narodowy
socjalizm różnic narodowościowych i religijnych, skoro w 60 lat po wojnie, odnośnie
ofiar tej wojny, różnice te są nadal podkreślane, a nawet tworzy się nowe podziały wśród
nich. Na moim biurku leży właśnie odpis aktu zgonu kupca Berka Israela Erenfryda,
zamieszkałego w Ilkenau, Bergstr. 15 (obecnie ul. Skalska), który 29 kwietnia 1942
poniósł śmierć w Chrzanowie (Tod durch Erstickung) – przez uduszenie. Może Niemcy
go powiesili, może udusił go polski antysemita, może popełnił samobójstwo, może
zamordował go rodak-Żyd w celach rabunkowych – nie wiem i zapewne nigdy się nie
dowiem, ale zakładam, że jest ofiarą II wojny światowej27. On nie ma pomnika, i ja nie
będę go budował, przypominam tylko jego nazwisko w celu upamiętnienia jego postaci. I
chyba nadeszła pora, aby powiedzieć dlaczego byłem przeciwnikiem budowy pomnika na
cmentarzu w tym kształcie. Pomnik ten wzorowany jest w ogólnym zamyśle na ścianie
pamięci w Arlington, gdzie wyryte są nazwiska wszystkich żołnierzy amerykańskich
poległych w czasie wojny w Wietnamie. Tam to było proste: kto wrócił w plastikowym
worku, albo wróciła tylko połówka jego blaszki-nieśmiertelnika znalazł się na pomniku.
W wypadku Żydów olkuskich (a i wielu Polaków też) nie jesteśmy w stanie dokładnie
prześledzić ich losów, dlatego pomnik ten zawsze będzie niepełny i będzie dzielił ofiary,
a jak widać także żyjących. Z mojego punktu widzenia lepiej go było nie budować – dla
99% mieszkańców jest on w ogóle obojętny, tylko nikt nie odważy się tego powiedzieć
Berek Israel Erenfryd został powieszony przez Niemców w publicznej egzekucji 7 Żydów w
Chrzanowie w dniu 29.04.1942 r. – przyp. red.
27
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głośno, opinie moją i moich kolegów popiera też szersze grono, ale nie wyraża tego
publicznie częściowo w obawie przed ostracyzmem, częściowo wskutek niechęci
(zrozumiałej dla mnie), jaką budzi w nich ta dyskusja i sposób jej prowadzenia.
Zgadzamy się co do tego, że ofiar żydowskich było niewspółmiernie więcej niż polskich,
problemem pozostaje kształt pomnika, w którym, naszym zdaniem, ta dysproporcja nie
znalazła należytego odniesienia. Dlatego niechętnie, ale konsekwentnie wobec mojego
zaangażowania w tę sprawę, zajmę się upamiętnieniem ofiar żydowskich związanych z
Olkuszem niezależnie od tego czy byli tu zameldowani przed wojną, czy zginęli w
Oświęcimiu czy Bełżcu. Obawiam się jednak, że sposób, w jaki to zrobię (zrobimy?)
wielu osobom się nie spodoba. Wobec ciągłego zaostrzania się dyskusji na tym forum
(przywoływania w formie argumentów coraz to nowych osób, dokumentów, opinii)
prawdopodobnie przeniesiemy ją na inny grunt, tak aby dotyczyła ona tylko bezpośrednio
zainteresowanych.
Jerzy Roś
Czy Żydzi z Olkusza ? – 2006–03–03 16:54:42
Zastanawiam się, czy zestawienie 726 osób dotyczy Żydów, którzy w ogóle pochodzili z
Olkusza, a odręczna adnotacja „Umsiedlung Ilkenau”, sporządzona być może później, nie
jest błędna?
Adam Cyra
Ja też się zastanawiam – 2006–03–04 10:40:17
czy aby nie podejrzewa Pan mnie lub któregoś z moich kolegów, że to my dopisaliśmy
„Ilkenau” na liście „byle jakich Żydów”, a może w ogóle sporządziliśmy całą listę? Bo
niby czemu miałoby służyć dopisywanie nazwy miasta później niż pognębieniu
komitetu? Zapewne w 2002 roku Krzysiek Kocjan przedrukowując listę w swojej książce
wiedział doskonale, że prędzej czy później dojdzie do polemiki z Panem Doktorem,
dlatego umieścił na niej szereg sprytnie ukrytych pułapek, takich jak te daty urodzenia
rzekomo deportowanych... Niech Pan będzie poważny. David Irving dostał właśnie
wyrok 3 lat więzienia za stwierdzenie, że komory gazowe, które znajdują się na terenie
muzeum w Auschwitz zostały zbudowane po wojnie.
autor: ~Jurek
Wysiedlenie czy przesiedlenie? – 2006–03–04 13:37:21
Moją wątpliwość budzi także odczytanie ręcznej adnotacji w języku niemieckim na
początku wykazu 726 Żydów, zamieszczonego w książce p. Krzysztofa Kocjana
„Zagłada olkuskich Żydów”, Olkusz 2002: „Aussiedlung Ilkenau” czy „Umsiedlung
Ilkenau”.
Adam Cyra
Żydzi nie z Olkusza – 2006–03–06 09:15:47
Pan Krzysztof Kocjan w swojej książce „Zagłada olkuskich Żydów”, Olkusz 2002,
błędnie napisał „Lista wysiedleńcza 735 olkuskich Żydów...”, ponieważ na tej liście są
Żydzi, którzy nie pochodzili z Olkusza – podaję dalsze nazwiska np. Brenner Charlotte z
okolic Chorzowa (na wspomnianej liście oznaczona numerem 1 . Prosiłbym o odpowiedź
czy Pan Krzysztof Kocjan oraz zainteresowani tym tematem Panowie z Olkusza
porównali już wszystkie nazwiska ze wspomnianej listy z danymi zamieszczonymi w
internecie przez Yad Vashem w Jerozolimie i do jakich wniosków doszli po tej analizie?
Adam Cyra
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Moje wnioski – 2006–03–06 09:52:44
Nie porównywałem list, nie wiem czy zrobił to Krzysiek, mam nadzieję, że nie! Uważam
wypominanie ofiarom hitlerowskich obozów śmierci faktu, że nie dość długo, zdaniem
Pana Doktora, zamieszkiwali w Olkuszu, aby zasłużyć na upamiętnienie, za niesmaczne.
Dla mnie jest generalnie obojętne, czego dotyczy ta lista: przesiedlenia, wysiedlenia,
deportacji – w ostatecznym wyniku prawdopodobnie nikt z umieszczonych na niej osób
wojny nie przeżył. Chyba że twierdzi Pan, że było inaczej. W ustach pracownika
Muzeum A–B to brzmi dziwnie.
autor: ~Jurek
Żydzi z Chorzowa – 2006–03–06 10:57:31
Zwracam uwagę na to, że pomnik na starym cmentarzu w Olkuszu upamiętnia tylko
mieszkańców Ziemi Olkuskiej, a Żydzi z Chorzowa nimi nie byli.
Adam Cyra
PS. – 2006–03–06 11:43:44
Szkoda, że p. Krzysztof Kocjan i Panowie z Olkusza takiej analizy nie dokonali, bo na
liście 726 Żydów są wymienieni także Żydzi z Olkusza np. Moszek i Ruchla Leja Oliwa
(oznaczeni na wspomnianej liście numerami 182 i 183). Problem polega jednak na tym,
że nie można na podstawie zachowanych dokumentów potwierdzić, gdzie oni zginęli
(można przypuszczać, że w Auschwitz, lecz Żydzi z Olkusza są upamiętnieni w Muzeum
w Bełżcu jako ofiary tego obozu zagłady).
Adam Cyra
Baza danych ofiar Holocaustu – 2006–03–06 15:08:50
Zachęcam jeszcze raz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z centralną bazą
ofiar Holocaustu, opracowaną przez Yad Vashem w Jerozolimie i udostępnioną do
korzystania w internecie 22 listopada 2004 r., kiedy moja książka „Mieszkańcy ziemi
olkuskiej w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych” była
przygotowywana do druku, a także już były ustalone napisy, widniejące dzisiaj na
pomniku na starym cmentarzu w Olkuszu.
Adam Cyra
Chyba się nie rozumiemy – 2006–03–07 09:54:47
Niech Pan zada sobie też trud i przeczyta od początku wszystkie wątki, a nastepnie
odpowie sobie na pytanie, w czym Żyd „chorzowsko-olkuski” jest gorszy od „czysto
olkuskiego”, jeśli jeszcze zechciałby Pan podzielić się swymi refleksjami publicznie,
byłbym wdzięczny. Jeśli wielokrotna analiza tych list doprowadziła Pana do wniosku, że
wśród 726 osób ewentualnie 2 (wymienieni przez Pana Oliwowie) zasługiwałyby na
umieszczenie na Pańskim pomniku, ale z powodów braków w hitlerowskiej dokumentacji
jest to chwilowo niemożliwe, to nie mamy o czym dyskutować.
autor: ~Jurek
Żydzi olkuscy w Treblince – 2006–03–07 19:49:53
Już o tym pisałem, że Żyd chorzowski od Żyda olkuskiego różni się tym, że tego
pierwszego nie można uznać za mieszkańca Ziemi Olkuskiej. Oświadczenia natomiast
prezentowane na stronie internetowej Yad Vashem są tylko oświadczeniami, a nie
dokumentami, których podważyć nie można. Oliwowie z listy 726 Żydów – według
oświadczeń – zginęli w Auschwitz, w zachowanych dokumentach potwierdzenia tego
faktu nie znajdziemy, można tylko przypuszczać, że tak się stało. Z kolei Kołatacz
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Ruchla i Kołatacz Szmul z listy 726 Żydów (oznaczeni na niej numerami 42 i 64 –
według oświadczeń – zginęli w Treblince. Czy do tych danych należy podchodzić
bezkrytycznie? Nie zaprzeczam, że Żydzi ci z tej listy nie zginęli, lecz twierdzę, że nie
można z całą pewnością ustalić, gdzie i czy na pewno wszyscy zginęli i z tego powodu
ich nazwiska nie zostały umieszczone na pomniku w Olkuszu, natomiast są oni na nim
upamiętnieni jako bezimienne ofiary. W dodatku wiemy już, że nie wszyscy z
wymienionej listy 726 osób byli mieszkańcami Olkusza, a więc – jeszcze raz podkreślam
– pomnik na starym cmentarzu w Olkuszu, nie jest pomnikiem „dziurawej”, lecz
rozsądnej pamięci. Jeżeli ktoś nie jest w stanie tego zrozumieć, faktycznie nie mamy o
czym dyskutować.
Adam Cyra
... – 2006–03–07 20:42:22
„..pomnik na starym cmentarzu w Olkuszu, nie jest pomnikiem „dziurawej”, lecz
rozsądnej pamięci.” autor: ~Adam Cyra
Rozsądnej pamięci? Rany Boskie!!! Powtórna rozsądna selekcja ofiar. To jakiś koszmar!
Czytając słowa Pana Cyry nie mogłam uwierzyć, że komuś może w ogóle przyjść do
głowy taki argument! Brak słów! Chyba lepiej, żeby faktycznie tego pomnika nie było,
bo teraz pozostaje nam się go tylko wstydzić!!!
autor: ~ladaniva
Odpowiedź – 2006–03–08 07:44:59
Proszę się tak nie denerwować, lecz więcej poczytać na temat historii hitlerowskich
obozów koncentracyjnych, a książek na ten temat jest bardzo wiele. Proszę także
zapoznać się z witryną:www.auschwitz.org.pl i odwiedzić tereny oraz ekspozycję
Muzeum Auschwitz-Birkenau. Z Olkusza do Oświęcimia jest naprawdę niedaleko, a ja
często się wstydzę, że mieszkańcy Srebrnego Grodu za często tutaj nie przyjeżdżają, a
skoro ich w większości ten temat nie interesuje, zapewne pomnik im również może być
niepotrzebny.
Adam Cyra
... – 2006–03–08 15:49:50
Mam duży szacunek dla osób, które, tak jak Pan, dysponują ogromną historyczną wiedzą.
Nie rozumiem jednak, w jaki sposób lektura książek na temat hitlerowskich obozów
miałaby zmienić moją opinię dotyczącą „rozsądnego” doboru nazwisk, które zostały
upamiętnione na olkuskim pomniku. Dla mnie nie jest to kwestia drobiazgowości
naukowej, lecz czysto ludzkich emocji i uczuć. Nazwiska Oliwów nie mogły znaleźć się
na tablicach, bo nie ma dokumentalnie potwierdzonego miejsca ich śmierci? Proszę
wybaczyć, ale takie postawienie sprawy można nazwać chorobliwie naukowym. A ja
naiwnie myślałam, że pomniki, szczególnie o takim charakterze, jak ten w Olkuszu, mają
spełniać funkcję memento, a nie materialnie odzwierciedlać stan aktualnej wiedzy
historycznej. Opcja „rozsądnej pamięci”, której Pan tak broni, zupełnie mnie nie
przekonuje. Ironizując, można by powiedzieć: „Proszę państwa na pomnik. Wszyscy
chętni powinni przygotować potwierdzone urzędowo akty urodzenia i zgonu!”. Pisze Pan,
że olkuszanie nie odwiedzają Oświęcimia z powodu braku zainteresowania
wydarzeniami, które się tam rozegrały? Ja byłam tam tylko raz i już nigdy więcej nie
pojadę. Tego uczucia, które mi towarzyszyło, gdy patrzyłam na przesiąknięte śmiercią
budynki i przedmioty, nie zapomnę do końca życia. Dlatego właśnie nie jestem w stanie
pojąć sensu naukowej buchalterii, która zdecydowała o szeroko pojętym kształcie
pomnika. Przyznam, że budzi ona we mnie niesmak, bo tak naprawdę skutecznie
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rozmywa to przesłanie, które powinno być najważniejsze: pamięć o ofiarach wojny,
kimkolwiek by one nie były i gdziekolwiek by nie zginęły. Licytowanie się cyframi,
potwierdzeniami i zapiskami według mnie obraża pamięć tych ludzi.
autor: ~ladaniva
Odpowiedź – 2006–03–08 16:24:33
Szkoda, że tylko raz Pani była w Oświęcimiu i tak niewiele Pani na ten temat czytała. A
może zapoznałaby się Pani z moją książką „Mieszkańcy ziemi olkuskiej w hitlerowskich
więzieniach i obozach koncentracyjnych”, ciekawy byłbym oceny, chociaż wiem już, że
Pani nie lubi „naukowej buchalterii”. Polecam także lekturę listu p. Kazimierza
Czarneckiego „Lekcja lokalnej historii” www.ilkus.pl
Adam Cyra
... – 2006–03–08 23:31:56
Trudno się z Panem rozmawia. Z postu interlokutora wybiera pan tylko hasła, nie
zważając na resztę wypowiedzi. Rozumiem, że nie będąc jednym z olkuskich historyków,
nie jestem też godnym Pana przeciwnikiem. Proszę więc potraktować moją wypowiedź
jako vox populi (bez „dei”). W Pana uwagach słyszę głównie ton naukowca,
przekonanego, że przede wszystkim należy kompletować i weryfikować fakty. Nie
zostawia Pan sobie zbyt dużego marginesu na czysto ludzkie emocje – niczym chirurg z
kilkunastoletnim stażem. Pisze Pan, cytuję: „Oliwowie z listy 726 Żydów – według
oświadczeń –zginęli w Auschwitz, w zachowanych dokumentach potwierdzenia tego
faktu nie znajdziemy, można tylko przypuszczać, że tak się stało. Z kolei Kołatacz
Ruchla i Kołatacz Szmul z listy 726 Żydów (oznaczeni na niej numerami 42 i 64 –
według oświadczeń – zginęli w Treblince. Czy do tych danych należy podchodzić
bezkrytycznie? Nie zaprzeczam, że Żydzi ci z tej listy nie zginęli, lecz twierdzę, że nie
można z całą pewnością ustalić, gdzie i czy na pewno wszyscy zginęli i z tego powodu
ich nazwiska nie zostały umieszczone na pomniku w Olkuszu, natomiast są oni na nim
upamiętnieni jako bezimienne ofiary.” Nie potrafię zrozumieć, jak za bezimienne ofiary
można uznać ludzi wymienionych z imienia i nazwiska. Nie rozumiem też, jak można
stawiać pomnik ofiarom faszyzmu, z zastrzeżeniem, że ich śmierć powinna zostać
udokumentowana druczkiem z hitlerowską gapą i poświadczeniem, że nie zginęli nigdzie
indziej, jak tylko w Auschwitz!!! Czyli co, Oliwowie i Kołatacze mieli podwójnego
pecha, bo, przepraszam, nie zginęli tam, gdzie powinni? Proszę wybaczyć, ale w takim
kontekście Pana sformułowanie „rozsądna pamięć” jest co najmniej niestosowne. Z całą
pewnością nie jest Panu obce nazwisko Grynberg, prawda? Łoziński zrobił film
dokumentalny o tym, jak ten polski Żyd, pisarz zamieszkały teraz w Stanach, wrócił do
Polski, by odnaleźć grób ojca. Znalazł. Odkopał szczątki najbliższego sobie człowieka,
któremu głowę roztrzaskali siekierą sąsiedzi, Polacy. Grynberg-senior przechowywał u
nich swoją krowę, by dla ukrywającej się w lesie rodziny mieć mleko. Zginął, bo zażądał
zwrotu zwierzęcia. Gdybyśmy teraz założyli, że ta koszmarna historia rozegrała się w
okolicy Olkusza, to wedle Pana kryteriów jego nazwisko nie powinno zostać wymienione
na tablicy pamiątkowej, bo nie zginął w Oświęcimiu, no i przede wszystkim brak
stosownych, urzędowych dokumentów poświadczających jego zgon. Z całym
szacunkiem, ale to jakaś obłędna logika!
autor: ~ladaniva
Nowy pomnik w Olkuszu – 2006–03–09 07:26:45
Jeżeli Pani nie zgadza się z moją „obłędną logiką”, proszę utworzyć Komitet Budowy
Pomnika upamiętniającego Holocaust Żydów z Olkusza i uwiecznić na nim nie tylko
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Oliwów, ale nazwiska około trzech tysięcy żydowskich obywateli Srebrnego Grodu,
którzy drugiej wojny światowej nie przeżyli. Nic przeciwko temu nie mam.
Adam Cyra
PS. – 2006–03–09 19:10:23
Na pomniku na starym cmentarzu w Olkuszu (tekst napisów zamieszczonych na jego
tablicach można odszukać w internecie, wpisując w wyszukiwarce hasło: „Pomnik w
Olkuszu”) Oliwowie są także upamiętnieni, ponieważ widnieją na nim napisy: „Pamięci
kilkunastu tysięcy Żydów z Olkusza i ziemi olkuskiej głównie bezimiennych ofiar komór
gazowych w KL Auschwitz-Birkenau i w Bełżcu” oraz „Pamięci tych ofiar, których
imion i nazwisk lub miejsca śmierci nie zdołano ustalić”. Ponadto chciałem przypomnieć,
że pełny tekst napisów wraz z nazwiskami, które umieszczono na pomniku, przed jego
odsłonięciem, był publikowany na łamach „Przeglądu Olkuskiego” i „Gazety
Krakowskiej”, z prośbą o uwagi i uzupełnienia. Wtedy można było dyskutować nad
ostatecznym ich kształtem, natomiast obecna dyskusja w ten sposób prowadzona nie ma
już sensu i nie zamierzam dalej w niej uczestniczyć.
Adam Cyra
do Pana Cyry – 2006–03–09 21:40:54
Juz któryś raz z kolei próbuje Pan w ten sposób zamknąć temat. „dyskusja w ten sposób
prowadzona nie ma już sensu i nie zamierzam dalej w niej uczestniczyć.”
autor: ~noddy
Ja także ostatni juz raz... – 2006–03–11 00:36:43
Gdyby Pan, Panie doktorze zechciał wypowiedzieć choćby jedno słowo, które można by
odczytać jako wyrażające minimalne zrozumienie dla argumentów przeciwników (nie
wrogów przecież!), ta dyskusja dawno by się już zakończyła. A Pan niczym Sowiński w
okopach Woli – do ostatniego naboju!!! Przyznam, że budzi to we mnie pewien podziw,
bo sama nie posiadam takiego hartu ducha. Mam nadzieję, że uwierzy Pan w szczerość
tego, co chcę teraz napisać. Naprawdę doceniam Pana pracę i zaangażowanie przy
budowie pomnika. Mówię to z pozycji szeregowego obywatela. To oczywiste, że
poświęcił Pan temu przedsięwzięciu mnóstwo własnego czasu i sił, a zamiar był
naprawdę szczytny. Pomnik stoi i zastrzeżenia do niego, jakiejkolwiek by nie były
natury, są faktycznie spóźnione. Dobrze, że jest. Myślę, że czas już wyciszyć emocje, a
swoją stricte naukową dyskusję, pewnie będziecie panowie kontynuować w trochę innej
przestrzeni. Od początku czytałam wszystkie wątki, zawsze z mieszanymi uczuciami, ale
siedziałam grzecznie. Zupełnie niepotrzebnie poniosło mnie pod sam koniec. Naprawdę
nie chciałam być niemiła, bo wydaje mi się, że jestem w stanie zrozumieć Pana
emocjonalne podejście do całego tego problemu – zawsze boli, gdy naszą dobrą wolę z
jakiegoś powodu ktoś interpretuje opacznie. Ja akurat w Pańską dobrą wolę nigdy nie
wątpiłam, a że historykiem na szczęście nie jestem, więc i denerwowanie się
wątpliwościami natury naukowej mnie nie dotyczyło. Przyznaję natomiast, że czuję
niechęć do mierzenia wszystkiego „szkiełkiem i okiem”, stąd moje kąśliwe uwagi o
naukowej buchalterii. Mam nadzieję, że wypali Pan ze mną fajkę pokoju, zaznaczam, że
palę tylko light-y! Pozdrawiam serdecznie. Ladaniva.
P.S. Niechże Pan coś dla mnie zrobi i wycofa się chociaż ze sformułowania „rozsądna
pamięć”. Dobrze? To właśnie ono tak zachwiało moimi nerwami. Proszę mi wierzyć, jest
OKROPNE! Aha, jeszcze jedno – czytać to ja czytam dosyć sporo, ale chętnie
skorzystam z Pana propozycji lektur. Byle tylko nie zawierały przesadnej ilości tabelek,
bardzo proszę! Pozdrawiam raz jeszcze. autor: ~ladaniva
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Pomnik niezgody
Oświęcim, dnia 16.03.2006 r.
Pan Redaktor
Adam Kochanowski
Wirtualny Olkusz
Szanowny Panie Redaktorze,
pomnik na starym cmentarzu w Olkuszu poświęcony jest pamięci mieszkańców
ziemi olkuskiej zamordowanych w hitlerowskich więzieniach i obozach
koncentracyjnych w latach 1940-1945. Jego projekt wraz z planowanymi napisami został
przesłany do Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Warszawie przez
przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika – pana Kazimierza
Czarneckiego – z którym współpracowałem, ustalając na podstawie zachowanych
dokumentów wykaz nazwisk, umieszczonych na tablicach pomnika.
Powodem krytyki ze strony kilku mieszkańców Olkusza na stronach witryny
Portalu Powiatu Olkuskiego jest nie umieszczenie na tablicach pomnika nazwisk 735
Żydów, którzy są wymienieni na liście odnalezionej w Żydowskim Instytucie
Historycznym w Warszawie i zamieszczonej w książce Krzysztofa Kocjana „Zagłada
olkuskich Żydów”, Olkusz 2002. Lista ta, pochodząca z 1942 r., nie zawiera dokładnej
daty oraz potwierdzenia, kto ją sporządził. Ponadto wymienieni są na niej także Żydzi z
Chorzowa, którzy w liczbie 1500 osób, zostali skierowani do getta w Olkuszu w 1940 r.
Zaznaczam, że nie udało mi się odnaleźć żadnego dokumentu, potwierdzającego
śmierć w KL Auschwitz Żydów figurujących we wspomnianym wykazie. Źródeł takich
brak również w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Można tylko
przypuszczać, że osoby te najprawdopodobniej zginęły w komorach gazowych KL
Auschwitz-Birkenau.
Dodatkową trudność w prowadzonych ustaleniach stanowił także fakt, że Żydzi z
Olkusza na podstawie materiałów otrzymanych z Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie
upamiętnieni są na pomniku i w ekspozycji Muzeum w Bełżcu jako ofiary tego obozu.
Wyjaśniam, że opis powstania pomnika oraz treść widniejących na nim napisów
można odszukać w internecie, wpisując w wyszukiwarce hasło: „Pomnik w Olkuszu”.
Ponadto uprzejmie informuję, że przyczyny pominięcia na tablicach pomnika
wykazu nazwiskowego 735 osób (faktycznie jest ich 726), figurujących na liście
przechowywanej w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie, przedstawiłem w
sposób wyczerpujący na stronach witryny Portalu Powiatu Olkuskiego.
Należy również podkreślić, że wszyscy Żydzi, będący mieszkańcami Olkusza i
ziemi olkuskiej, których imiennie nie wymieniono na tym pomniku, upamiętnieni zostali
na nim poprzez dwa napisy: „Pamięci tych ofiar, których imion i nazwisk lub miejsca
śmierci nie zdołano ustalić” oraz „Pamięci kilkunastu tysięcy Żydów z Olkusza i ziemi
olkuskiej głównie bezimiennych ofiar komór gazowych w KL Auschwitz-Birkenau i w
Bełżcu”.
Sądzę, że moje wyjaśnienia w powyższej sprawie są wystarczająco
przekonywujące i dyskusję na ten temat uważam za zakończoną.
Łączę wyrazy szacunku
Adam Cyra
www.ilkus.pl
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Krwawiąca pamięć
To zdjęcie zna każdy w Olkuszu. Na pierwszym planie odwrócony tyłem niemiecki
żołnierz z karabinem przewieszonym przez ramię. Przed nim na płycie olkuskiego rynku
leżą setki ludzi. To wszyscy mężczyźni – mieszkańcy Olkusza w wieku od 15 do 55 lat.
Za nimi stoi szpaler żołnierzy, w oddali widać gotycką bryłę kościoła św. Andrzeja.
Zdjęcie zostało wykonane 31 lipca 1940 roku. Dla olkuszan ten dzień to Krwawa Środa.
Zupełnie inny jest jednak komentarz do tego samego zdjęcia umieszczony na
stronie internetowej „Yad Vashem” Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów
Holocaustu w Jerozolimie. Ten instytut powołany 1953 roku, bada i dokumentuje zagładę
Żydów w czasie II wojny światowej oraz nadaje tytuł Sprawiedliwy Wśród Narodów
Świata. W rozdziale „Miesiące holocaustu” wyjaśnia się, że jest to część fotograficznej
dokumentacji „Krwawej Środy”, kiedy policja spędziła, a potem biła na olkuskim Rynku
wszystkich mężczyzn Żydów. Ani słowa o Polakach.
„31 lipca 1940 roku, w dniu nazwanym potem Krwawą Środa, Niemcy rozstrzelali
na Parczach dwudziestu mieszkańców miasta (błąd rzeczowy, miało to miejsce dwa
tygodnie wcześniej – JS), a setki innych przez cały dzień torturowali na olkuskich
placach”. Taki (nieścisły zresztą) opis tego wydarzenia można znaleźć na oficjalnej
stronie internetowej olkuskiego Urzędu Miasta.
Ile jednak osób na świecie czerpie swoją wiedzę ze strony internetowej jakiegoś
małego miasteczka w Polsce, a ile ze strony instytutu „Yad Vashem”?
Niestety historia kłamstwa (bo jak inaczej to nazwać) na temat „Krwawej Środy”
jest długa. W wydawanym przez instytut „Yad Vashem” biuletynie o numerze XXVI,
który ukazał się w 1998 roku są zamieszczone zdjęcia przedstawiające Żydów olkuskich
aresztowanych podczas „Krwawej środy”. W opisie nie ma ani słowa o Polakach.
Podobnie wygląda sytuacja w obszernej ekspozycji muzeum prowadzonego przez kibuc
im. Bojowników Getta (Beit Lohamei Haghetaot) w zachodniej Galilei. W jego
ekspozycji są prezentowane zdjęcia z „Krwawej środy” z informacją, że była to akcja
karna skierowana przeciwko Żydom olkuskim. Ani słowa o Polakach28. Wspominane już
zdjęcie z żołnierzem stojącym butnie nad leżącymi na stronie internetowej
amerykańskiego Muzeum Tolerancji Szymona Wiesenthala opisane jest krótko
„Olkuskim Żydom kazano leżeć na największym placu miasta”. Ani słowa o Polakach.
Reasumując. W zbiorowej świadomości mieszkańców Olkusza „Krwawa Środa” to dzień,
w którym na rynku męczono wszystkich mieszkańców tego miasta, w świadomości
świata – tylko olkuskich Żydów.
Takie półprawdy są bardzo niebezpieczne. Ktoś, kto przeczyta taki nieprawdziwy
opis, może sobie zadawać pytania. A co wtedy robiła reszta mieszkańców Olkusza –
Polaków? Stali z boku i się przyglądali jak męczą Żydów? A może wręcz pomagali
Niemcom?
Niestety, poza źródłami polskimi, nieliczne są przykłady publikacji, w których to
wydarzenie przedstawione jest w sposób pełny i prawdziwy. W Muzeum „Willa Wansee”
w Berlinie poświeconemu sprawie Holocaustu jest ekspozycja z planszą „Strafaktion in
Olkusz” traktującą o „Krwawej Środzie”. Zamieszczono tam zdjęcia oraz opis. Do
niedawna brzmiał on tak: „Wszyscy żydowscy mężczyźni zostali złapani i zebrani na
rynku. Z rękami na karku leżeli twarzą w dół, byli bici kolbami karabinów i kopani. Na
Na stronach internetowych ekspozycji podpisy zostały zmienione w 2003 r. po interwencji
Krzysztofa Kocjana – por. post K. Kocjana z 07.03.2005 r. w wątku „Historia” z Forum Gazety
Olkuskiej, s. 130 – przyp. red.
28
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koniec 20 mężczyzn zostało publicznie straconych jako zakładnicy”. Dwa zdania – dwa
kłamstwa.
– Nie można fałszować historii Już w 1993 roku wysłałem pismo do Muzeum
„Willa Wansee” w Berlinie z prośbą o sprostowanie tych nieprawdziwych informacji.
Przesłałem im opracowanie o „krwawej środzie”, gdzie znajduje się tłumaczenie na język
niemiecki. Próbowałem zainteresować tą sprawą władze Olkusza, ale bez skutku – mówił
mi przed paroma laty dr Adam Cyra, olkuszanin z pochodzenia, od wielu lat starszy
kustosz w Państwowym Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu.
Można domniemywać, że interwencja doktora Cyry w Berlinie odniosła częściowy
skutek. Teraz w opisie ekspozycji w Muzeum Wannsee, który jest zamieszczony w
internecie wspomniano, iż tego dnia Niemcy spędzili na rynek „wszystkich mężczyzn,
Żydów i nie Żydów”. Podobnie, w jednym z tekstów zamieszczonych na stronie instytutu
„Yad Vashem” jest przypis dotyczący wydarzeń poprzedzających „Krwawą Środę”.
„Ponadto mówi się, że pewna liczba polskiej inteligencji była zamordowana w tym
samym czasie”. Ale dalej nie wspomina się, że tego upalnego lipcowego dnia na
olkuskich placach leżeli twarzą do ziemi i byli maltretowani wszyscy mężczyźni
mieszkający w Olkuszu „Polacy i nie Polacy”, przyjmując stylistykę autora hasła w
muzeum w Wannsee.
– Szkoda, że „Krwawa Środa” nie została wykorzystana jako swego rodzaju
symbol pokazujący, że ofiarami nazizmu byliśmy my wszyscy – mieszkańcy Olkusza,
bez podziału Polacy – Żydzi. Wszak tego dnia Niemcy zastrzelili Tadeusza Lupę
młodego mieszkańca Olkusza – Polaka, na skutek odniesionych ran zginął amerykański
Żyd nazwiskiem Majer, a dziesięć dni później w wyniku obrażeń zmarł olkuski ksiądz
Piotr Mączka – uważa Jerzy Roś, znawca historii Olkusza i kustosz Muzeum
Regionalnego PTTK w Olkuszu.
Podzieleni pomnikiem
W czerwcu ub. roku na olkuskim Starym Cmentarzu odsłonięto pomnik
poświęcony pamięci mieszkańców ziemi olkuskiej zamordowanych w czasie drugiej
wojny światowej w hitlerowskich w więzieniach i obozach koncentracyjnych. Na pięciu
kamiennych płytach wykuto kilkaset nazwisk ofiar, ale niemal w całości są to nazwiska
Polaków. Jedynie na ostatniej z tablic został umieszczony napis: „Pamięci kilkunastu
tysięcy Żydów z Olkusza i ziemi olkuskiej, głównie bezimiennych ofiar komór gazowych
w KL Auschwitz-Birkenau i w Bełżcu”. Z jednej strony, jest to pierwsza (60 lat od
zakończenia wojny) tablica pamiątkowa w Olkuszu, która upamiętnia pomordowanych
Żydów. Z drugiej, podczas wojny wśród wszystkich mieszkańców ziemi olkuskiej,
zginęło 15 tysięcy Żydów i około 2 tysiące Polaków. Dla kogoś niezorientowanego, kto
zobaczy ten pomnik z setkami polskich nazwisk, te proporcje nie są wcale takie
oczywiste.
Sprawa nieumieszczenia na pomniku nazwisk pomordowanych w obozach Żydów
– mieszkańców ziemi olkuskiej poróżniła grupę miłośników historii regionalnej z
Olkusza z Adamem Cyrą, członkiem społecznego komitetu budowy pomnika, który
zebrał nazwiska pomordowanych w obozach. Trwająca przez kilka miesięcy dyskusja na
łamach lokalnej prasy i miejscowych portali internetowych była tyleż gorąca, co
nieefektywna.
„Pomnik dziurawej pamięci.”, „Pomnik kłamstwa na cokole obłudy”. Mocne tytuły
mocnych tekstów, w których autorzy zarzucali inicjatorom budowy pomnika, że
umieszczając na nim tylko nazwiska Polaków zafałszowali obraz historii. Zarzucano, że o
ile ze skrupulatnością zbierano nazwiska ofiar – Polaków, o tyle zabrakło jej przy
tworzeniu listy ofiar – Żydów. Pojawił się też zarzut, że nie umieszczono choćby nazwisk
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nieco ponad 700 pomordowanych Żydów, która znajduje się w zbiorach Żydowskiego
Instytutu Historycznego w Warszawie.
Po drugiej stronie barykady stanął wspomniany już doktor Cyra, kustosz z
Oświęcimia. Wyjaśniał, że nie można z całą pewnością ze względu na brak dokumentacji
ustalić nazwisk Żydów mieszkańców ziemi olkuskiej pomordowanych w obozach
koncentracyjnych.
Jednak medialna polemika zboczyła w stronę zarzutów dotyczących warsztatu
historycznego i koncepcji pomnika. Dyskutowano, którą listę pomordowanych Żydów
należy uznać za wiarygodną, a którą nie, zamiast spróbować dać odpowiedź na
fundamentalne pytanie. „Jeśli przed wojną Polacy i Żydzi – mieszkańcy Olkusza byli
równoprawnymi obywatelami Rzeczpospolitej i równoprawnymi Olkuszanami, to czy
teraz są rzeczywiście równoprawnie upamiętnionymi ofiarami?”.
Szkoda, że nie przerodziła się ona w dyskusję, co można zrobić, aby nie zaginęła
pamięć o bezimiennych tysiącach mieszkańców Olkusza – Żydach pomordowanych
podczas wojny. Może trzeba postawić pamiątkową tablicę na dwóch olkuskich
cmentarzach żydowskich, których wygląd nie przynosi chluby ani władzom, ani
mieszkańcom Olkusza. Może ustawić tablicę na odrestaurowanym w ub. roku fragmencie
muru przy ul. Górniczej, gdzie wznosiła się synagoga?
„Dlaczego można co roku uroczyście obchodzić rocznicę Krwawej Środy, ale nie
zdarzyło się by kiedykolwiek zorganizowano uroczystości upamiętniające likwidację
olkuskiego getta – akcję, podczas której w ciągu dwóch dni życie stracił co trzeci
mieszkaniec ówczesnego Olkusza?” – pytał w tekście opublikowanym w internecie
olkuski publicysta Ireneusz Cieślik. Pytanie, jak dotąd pozostało bez odpowiedzi.
Jacek Sypień
„Dziennik Polski”, 28.04.2006 r.
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Listy do redakcji: Kolejny raz o pomniku
Oświęcim, dnia 29.04.2006 r.
Adam Cyra
Oświęcim
Pan Redaktor
Grzegorz Turski
Portal Powiatu Olkuskiego

Szanowny Panie Redaktorze,
z dużym zainteresowaniem i uznaniem dla jego autora przeczytałem artykuł red.
Jacka Sypienia „Krwawiąca pamięć”, opublikowany w „Dzienniku Polskim” z 28
kwietnia br. W nawiązaniu do powyższego tekstu chciałem jeszcze raz przypomnieć, że
pomnik na starym cmentarzu w Olkuszu, uroczyście odsłonięty 12 czerwca 2005 r.,
poświęcony jest pamięci mieszkańców ziemi olkuskiej zamordowanych w hitlerowskich
więzieniach i obozach koncentracyjnych w latach 1940-1945.
Jego projekt wraz z planowanymi napisami został przesłany do Rady Ochrony
Pomników Walki i Męczeństwa w Warszawie przez przewodniczącego Społecznego
Komitetu Budowy Pomnika, pana Kazimierza Czarneckiego, prezesa Związku Byłych
Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych – Koło nr 2
w Olkuszu, z którym współpracowałem, ustalając na podstawie zachowanych
dokumentów przez wiele miesięcy wykaz nazwisk, umieszczonych na tablicach pomnika.
Powodem krytyki ze strony kilku mieszkańców Olkusza, widniejącej nadal na
stronach Portalu Powiatu Olkuskiego, jest nieumieszczenie na tablicach pomnika nazwisk
ponad 700 Żydów, którzy są wymienieni na liście przechowywanej w Żydowskim
Instytucie Historycznym w Warszawie i reprodukowanej w książce Krzysztofa Kocjana
„Zagłada olkuskich Żydów”, Olkusz 2002. Należy podkreślić, że lista ta, pochodząca z
1942 r., nie zawiera dokładnej daty oraz potwierdzenia, kto ją sporządził. Ponadto
wymienieni są na niej także Żydzi z Chorzowa, którzy w liczbie około 1500 osób, zostali
skierowani do getta w Olkuszu w 1940 r. Zaznaczam, że nie udało mi się odnaleźć
żadnego dokumentu, potwierdzającego śmierć w KL Auschwitz Żydów figurujących we
wspomnianym wykazie. Źródeł takich brak również w Żydowskim Instytucie
Historycznym w Warszawie. Można tylko przypuszczać, że osoby te najprawdopodobniej
zginęły w komorach gazowych KL Auschwitz-Birkenau. Dodatkową trudność w
prowadzonych ustaleniach stanowił również fakt, że Żydzi z Olkusza – na podstawie
materiałów otrzymanych z Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie – upamiętnieni są na
pomniku i w ekspozycji Muzeum w Bełżcu jako ofiary tego obozu.
Wyjaśniam, że opis powstania pomnika oraz treść widniejących na nim napisów
można odszukać w internecie, wpisując w wyszukiwarce hasło: „Pomnik w Olkuszu”. Na
tablicach pomnika zostały upamiętnione imiennie jedynie nazwiska ponad 300 Polaków i
około 30 Żydów, ponieważ tylko na ich temat w zachowanych dokumentach są
informacje, gdzie zginęli.
Ponadto wyjaśniam, że przyczyny pominięcia na tablicach pomnika wykazu
nazwiskowego ponad 700 osób, figurujących na liście przechowywanej w Żydowskim
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Instytucie Historycznym w Warszawie, przedstawiłem w sposób wyczerpujący na
stronach Portalu Powiatu Olkuskiego.
Należy również podkreślić, że wszyscy Żydzi, będący mieszkańcami Olkusza i
ziemi olkuskiej, których imiennie nie wymieniono na tym pomniku, upamiętnieni zostali
na nim poprzez dwa napisy: „Pamięci tych ofiar, których imion i nazwisk lub miejsca
śmierci nie zdołano ustalić” oraz „Pamięci kilkunastu tysięcy Żydów z Olkusza i ziemi
olkuskiej głównie bezimiennych ofiar komór gazowych w KL Auschwitz-Birkenau i w
Bełżcu”. Ponadto na tej tablicy zamieszczony jest cytat z wypowiedzi jednego z
najwybitniejszych myślicieli żydowskich XX wieku Abrahama Joshue Heschela: „Różne
są języki naszych modlitw, lecz łzy są zawsze takie same”.
Intencje pomysłodawców budowy pomnika najlepiej oddają słowa Prymasa
Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Gdy gaśnie pamięć ludzka wówczas
mówią kamienie”.
Wprawdzie kamienne płyty na starym cmentarzu w Olkuszu już od roku wołają o
pamięć wraz z książką mojego autorstwa, zatytułowaną „Mieszkańcy ziemi olkuskiej w
hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych”, Oświęcim-Olkusz 2005, ale głos
ten prawie że zupełnie nie dociera do instytucji i organizacji, działających w Olkuszu,
które o zachowanie tej pamięci – moim zdaniem – powinny zabiegać. Mam tutaj na myśli
m.in. redakcje lokalnych gazet „Przegląd Olkuski” i „Pokój Wam” oraz przykładowo
takie instytucje i organizacje jak Muzeum Regionalne PTTK, Miejski Ośrodek Kultury,
Stowarzyszenie Kulturalne „Brama” i Klub Inteligencji Katolickiej, nie mówiąc już o
władzach miejskich i oświatowych, którym podlegają liczne szkoły w Olkuszu. I tutaj
należy zwrócić również uwagę na to, że młodzież do nich uczęszczająca niezbyt często
odwiedza tereny byłego obozu Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Jedynie ze stron
Portalu Powiatu Olkuskiego przez kilka miesięcy dochodzą do mnie bardzo
niesprawiedliwe wypowiedzi pod adresem twórców tego rzekomo kontrowersyjnego
pomnika, które nadal można czytać na stronach wspomnianego portalu, gdzie od jesieni
ubiegłego roku do dzisiaj widnieje także artykuł Ireneusza Cieślika, pod wymownym,
bardzo złośliwym tytułem „Pomnik dziurawej pamięci”.
Wspomniane instytucje i organizacje, prosząc przykładowo o współpracę
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Towarzystwo Opieki nad
Oświęcimiem czy Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich lub Centrum
Kultury Żydowskiej w Oświęcimiu, mogłyby w czerwcu br. zorganizować
okolicznościową, rocznicową uroczystość, przypominającą o zagładzie Żydów z
olkuskiego getta w czerwcu 1942 r., o masowych aresztowaniach młodych Polaków na
ziemi olkuskiej w czerwcu 1941 r., a następnie umieszczeniu ich w hitlerowskich
obozach, jak również o przywiezieniu pierwszych Polaków do KL Auschwitz w czerwcu
1940 r., wśród których był jeden olkuszanin, czy też o nieco wcześniejszych
aresztowaniach przez niemieckich nazistów w kwietniu i maju 1940 r. przedstawicieli
olkuskiej inteligencji, którzy w większości zginęli w niemieckich obozach w Dachau i
Mauthausen.
Sądzę, że taka uroczystość w Olkuszu w tym roku nie odbędzie się, ponieważ
prawdopodobnie nadal nikt nie poczuwa się do obowiązku jej zorganizowania. Mogą
natomiast ukazać się w miejscowej prasie – podobnie jak miało to miejsce w ubiegłych
latach – artykuły pełne krytyki pod adresem miejscowych kombatantów, że takiej
uroczystości nie zorganizowali. W poprzednich latach autorami takich tekstów byli
młodzi mieszkańcy Olkusza, którzy zapomnieli, że swoje zarzuty kierują do ludzi, którzy
w ich wieku w latach hitlerowskiej okupacji walczyli o wolność Polski, a dzisiaj
najmłodsi z nich mają już co najmniej ponad osiemdziesiąt lat.
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Dlaczego tak się dzieje w mieście oddalonym zaledwie pięćdziesiąt kilometrów od
Oświęcimia? – i w tym wypadku ma rację Red. Jacek Sypień, kończąc swój artykuł
„Krwawiąca pamięć” zdaniem: „Pytanie, jak dotąd pozostaje bez odpowiedzi”.
Łączę wyrazy szacunku
Adam Cyra
www.eOlkusz.pl

Komentarze do „Listy do redakcji: Kolejny raz o pomniku”
Kolejny raz o ofiarach – 2006–05–04 11:33:54
Związany jestem z działalnością co najmniej dwóch wymienionych przez Pana olkuskich
instytucji tj. Muzeum Regionalnego PTTK (kustosz) i OSK „Brama” (prezes zarządu).
Dlatego Pański list odbieram w dużej mierze jako zarzut osobisty skierowany do mnie.
Zarzuca mi Pan, że w niewystarczający sposób dbam o pamięć o olkuskich ofiarach II
wojny światowej. Może i tak jest, chociaż na twierdzenie przeciwne też znalazłbym
dowody, choćby w postaci dyplomu od Ambasady Izraela za szczególne zasługi... Już w
którejś z poprzednich dyskusji toczonych na tym portalu, zadeklarowałem, że niechętnie,
ale to bardzo niechętnie, podejmę rzuconą przez Pana rękawicę i zrobię coś dla uczczenia
pamięci olkuskich Żydów. Mimo, że budzi to we mnie głęboki niesmak spowodowany
faktem, że w mojej świadomości nie ma podziału na „podludzi”, „Słowian”,
„aryjczyków”, „Jude aus Koenigshutte” i jak tam jeszcze Pan chce wydzielać
kategoryzując niewinnie zamordowanych. Podtrzymuję też moje wcześniejsze
stwierdzenie, że sposób, w jaki zamierzam z grupą swoich kolegów uczcić pamięć tych
ofiar, zapewne nie przypadnie Panu do gustu. Nie znajduję żadnej przyjemności w
„dokuczaniu” Panu i środowisku budowniczych pomnika, zwłaszcza że chcąc nie chcąc,
dzieje się to kosztem ofiar, traktowanych przez nas wszystkich, przyzna Pan to chyba, w
sposób trochę instrumentalny. Nie podzielam też Pańskiej opinii o szczególnej roli
wychowawczej, jaką ma rzekomo pełnić wobec olkuskiej młodzieży pomnik na starym
cmentarzu.
autor: ~Jurek
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Słowo Naczelnego: Pod rozwagę...
Ponieważ nie jestem historykiem, ani tym bardziej ekspertem w sprawach
związanych z holokaustem, oraz uważam, że jako redaktor naczelny powinienem być
neutralny, więc do tej pory nie zabierałem głosu w debacie dotyczącej pomnika na starym
cmentarzu. Przypomnę, że obelisk ten poświęcony jest pamięci mieszkańców ziemi
olkuskiej zamordowanych w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych w
latach 1940-1945. Jednak po ostatnim liście pana Adama Cyry nie mogę pozostać
milczącym.
Zacznę od tego, iż uważam, że w ogóle błędem było umieszczanie niepełnej listy
nazwisk ofiar na pomniku w sytuacji niemożności ustalenia danych osobowych
wszystkich pomordowanych. Poza tym, czy to się komuś podoba czy nie, wspomnę
także, że olkuszanie ginęli również w sowieckich łagrach – o tych osobach Komitet
chyba zapomniał!? Zamiast owej niepełnej listy należało umieścić odpowiedni napis na
obelisku i cel zostałby osiągnięty – a tym celem jest przecież... pamięć i ostrzeżenie dla
przyszłych pokoleń.
Pan Cyra przytoczył w liście do redakcji eOlkusza takie piękne słowa myśliciela
żydowskiego Heschela: „Różne są języki naszych modlitw, lecz łzy są zawsze takie
same” – i mam tylko wrażenie, że zabrakło komuś właśnie takiej wrażliwości przy pracy
nad pomnikiem...
Wiem też, że przy ustalaniu nazwisk nie została zachowana należyta rzetelność i
staranność m.in. do Żydowskiego Instytutu Historycznego zwrócono się na dzień przed...
odsłonięciem pomnika.
Poza tym pan Cyra, mam wrażenie, próbuje robić reklamę swojej książce
przemycając w listach i swoich komentarzach jej tytuł i zachęcając do kupna – mam
nadzieję, że to nie z chęci zysku, a tylko po to by szerzyć wiedzę (nie usuwam tych
wpisów).
Stwierdzenie w ostatnim liście, że „powodem krytyki ze strony kilku mieszkańców
Olkusza, widniejącej nadal na stronach Portalu Powiatu Olkuskiego jest nieumieszczenie
na tablicach pomnika nazwisk ponad 700 Żydów...” jest w tonie takim lekceważącoobraźliwym dla moich kolegów, bo sugerującym, że są czepiającymi się szczegółów
(ładny szczegół – ponad 700 Żydów!) ignorantami (m.in. z wykształcenia historycy,
archeologowie), bo wszyscy inni (w domyśle cały Olkusz) uważają, że wszystko jest
dobrze.
Myślę, że to nie tędy droga. Popełniono błąd i nikt nie chce się przyznać. Zamiast
atakować może by pan Cyra, jako fachowiec, zabrał się do roboty i ustalił, co stało się z
tymi 700 Żydami? To da się zrobić! Czy nawet po tylu latach mają Oni „cierpieć” przez
swych katów, którzy nie bardzo troszczyli się o wystawianie im aktów zgonu?
Uważam też, że sugerowanie przez pana Cyrę Olkuszowi, nawet w bardzo
zawoalowanej formie, antysemityzmu jest po prostu nie fair. Wiem np., że władze
Olkusza otrzymały fundusze, które w pewnej części zostaną przeznaczone na ratowanie
tego, co zostało z cmentarza żydowskiego. Będziemy się z uwagą przyglądać działaniom
burmistrza. Tak więc wstyd panie Adamie, wstyd, tak uderzać poniżej pasa.
Na koniec zadam pytanie, na które oczekuję odpowiedzi od Komitetu budującego
pomnik. Chciałbym dowiedzieć się ile faktycznie kosztował obelisk i czy wszystkie
rachunki zostały już za niego zapłacone?
Grzegorz Turski
www.eOlkusz.pl
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Kto jest bez winy, niech rzuci kamień
Czy naprawdę nie mamy sobie nic do zarzucenia? Zadaję to pytanie, bo akurat
jestem po lekturze komentarzy internautów do informacji, że Jan Tomasz Gross
opublikował w USA książkę pod tytułem „Strach”. Poprzednia jego publikacja
„Sąsiedzi” dotyczyła masakry ludności żydowskiej w Jedwabnem. Książka spowodowała
w Polsce szok, bo zmusiła nas do dyskusji, czy czasem część odpowiedzialności za ofiary
Holokaustu nie spada także na barki Polaków, którzy nie pomogli, albo - zdarzało się przyłożyli rękę do zbrodni. Odezwały się oczywiście głosy oburzonych; w Olkuszu też je
słyszałem. Może ci, którzy są oburzeni książką, której jeszcze nie czytali, odpowiedzą na
inne prowokacyjne pytania: Czy właściciele niektórych olkuskich domów weszli w ich
posiadanie w sposób niebudzący od strony prawnej wątpliwości? Czy wszyscy
olkuszanie w czasie wojny zachowywali się przyzwoicie? Ilu było volksdeutschów?
Kilka lat temu, podczas wizyty w Olkuszu Szewacha Weissa, Krzysztof Kocjan
wspominał, że o ile w Olkuszu znany jest tylko jeden przypadek zamordowania przez
Polaków ukrywanego Żyda (przez braci W. na Pomorzanach), to na wschodzie powiatu,
pod Wolbromiem, Skałą, takie historie były częstsze. Czy ktoś się tymi słowami przejął?
W ŻIH-u czytałem relacje ocalonych Żydów z rejonów Skały, Żarnowca; częste
były uwagi o szmalcownikach. Czy historycy kiedyś badali te sprawy? Czy czytając „W
tajgach Sybiru” Mosze Bergera, książkę wydaną w 2005, ktoś zwrócił uwagę na relację
autora z przyjazdu do Olkusza w 1945? Berger, który uciekając przed Niemcami trafił na
Syberię, pisze, że w „myślach i marzeniach” stale wracał do Olkusza. A kiedy wrócił tu
fizycznie, trafił do domu przy ul. 1 Maja, gdzie zgromadziła się grupka ocalałych.
Tu go poinformowano, że jego rodzina zginęła w 1942 roku. Dowiedział się też, że
„Żydzi nie są mile widziani w Olkuszu (...). Co prawda nie było wypadku, aby kogoś
zabili tutaj po wojnie, ale radzimy wieczorem nie oddalać się od domu”. Dodajmy, to nie
było iluzoryczne zagrożenie, już po wyzwoleniu Bergerowi zamordowano w Miechowie
wujka. Na drugi dzień Berger poszedł obejrzeć rodzinny dom. Byli tam już nowi
lokatorzy – Polacy. Autor nie miał do nich pretensji, nie spytał, jakim prawem mieszkają
w jego domu. Zapytał tylko, czy nie zostało coś po jego rodzicach, jakieś pamiątki. Nic
nie zostało. Tego samego dnia na olkuskim rynku widział sprzedawcę z towarami: „Na
jednym stole zauważyłem kilka kawałków mydła z napisem R.I.F (Rein Juden Fatten).
Wziąłem do ręki kawałek. Sprzedawca zachwala. Ostatnie kawałki tego mydła. Niemcy
kaput i Żydów już nie ma”. Czy naprawdę nie mamy sobie nic do zarzucenia?
Olgerd Dziechciarz
„Gazeta Krakowska”, 7.07.2006 r.
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List do redakcji
Adam Cyra
ul. Więźniów Oświęcimia 20/II/6
32–606 Oświęcim

Oświęcim, dnia 8 lipca 2006 r.

Pani Redaktor
Teresa Brandys
Redakcja „Gazety Krakowskiej”
t.brandys@gk.pl
Szanowna Redakcjo,
nawiązując do artykułu Olgerda Dziechciarza, zatytułowanego „Kto jest bez winy,
niech rzuci kamień”, który został opublikowany w numerze 157 z 7 lipca br., chciałem
„rzucić kamień” w kierunku Autora tego tekstu, ponieważ nie poczuwam się do winy,
aby ktoś z mojej rodziny popełnił jakąkolwiek niegodziwość wobec swoich sąsiadów
Żydów.
Olgerd Dziechciarz napisał we wspomnianym artykule, jakoby na wschodzie
powiatu olkuskiego, pod Wolbromiem i Skałą, były częstsze wypadki mordowania
Żydów przez Polaków niż w samym Olkuszu i zadał pytanie: „Czy ktoś się tym przejął?”.
Chciałem odpowiedzieć, że bardzo się tymi słowami przejąłem, ponieważ są one
krzywdzące również dla mojego nieżyjącego ojca, Józefa Cyry, członka Armii Krajowej,
który pochodził z Przybysławic koło Skały i we wspomnianej miejscowości przeżył
straszne lata okupacji hitlerowskiej, której ofiarą stał się jego brat Antoni i dwaj jego
synowie: Józef i Stefan – wszyscy trzej zginęli w KL Auschwitz. W tym obozie ponadto
śmierć poniosło dwanaście innych osób, które także pochodziły – jak wspomniani
powyżej moi krewni – z Przybysławic.
Mój ojciec na polecenie swoich przełożonych z AK, sporządzał raporty na temat
zagłady Żydów ze Skały, której prawie że był naocznym świadkiem.
Przytaczam fragment wspomnień mojego ojca, które napisał w kwietniu 1992 r.:
„W czasie okupacji hitlerowskiej mieszkałem w Przybysławicach koło Minogi. Moja
rodzinna wioska położona była w odległości około czterech kilometrów od Skały pod
Ojcowem, licznie zamieszkałej przed wojną przez rodziny żydowskie.
Pamiętam, jak w dniu 26 sierpnia 1942 r. Niemcy wysiedlili większość Żydów ze
Skały, a chorych i niedołężnych rozstrzeliwali w ich domach. Stojąc w pobliżu
rodzinnego domu w Przybysławicach widziałem, jak na pięćdziesięciu dwóch
furmankach, które osobiście policzyłem, wieziono wysiedlonych Żydów w kierunku
Słomnik. Część Żydów zdołała się jednak schronić u rodzin polskich zamieszkałych w
Skale, a kilka rodzin żydowskich w okolicznych wsiach u znajomych rolników. W jakich
okolicznościach została później wymordowana przez Niemców wywieziona wówczas
ludność żydowska – nie wiem.
Po tym wysiedleniu aż do listopada 1942 r. panował względny spokój. W dalszym
ciągu w Skale pozostawała milicja żydowska i zarząd gminy żydowskiej. Ukrywający się
Żydzi zaczęli wracać do swoich domostw. Tak było do 10 listopada 1942 r., kiedy to
Skała została ponownie otoczona przez Niemców, policję granatową i junaków hufców
przymusowej pracy tzw. Baudienst, aby nikt z Żydów przebywających nadal w tej
miejscowości nie uciekł. Spędzeni oni zostali na rynek, gdzie wielu z nich na miejscu
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rozstrzelano. Pozostałych wywieziono do Wolbromia. Tam dwa tygodnie byli
przetrzymywani w bagnistej podmiejskiej dzielnicy, a następnie wywieziono ich na
zagładę w nieznanym mi kierunku.
W następnym dniu od powyższego wydarzenia, tj. 11 listopada 1942 r. – zgodnie z
otrzymanym zawiadomieniem – udałem się do urzędu gminnego w Skale, aby załatwić
formalności związane z dostawą obowiązkowych kontyngentów. Stałem się wówczas
mimowolnym świadkiem tragicznego zajścia. Widziałem, jak wójta gminy żydowskiej
wraz z paroma schwytanymi Żydami, których dotychczas nie zdołano ująć, zawieziono
na miejscowy cmentarz żydowski, gdzie zostali przez Niemców rozstrzelani.
Okoliczna ludność wiejska udzieliła schronienia – jak już wspominałem – kilku
rodzinom żydowskim ze Skały. Jednym z niosących pomoc był mój brat Tadeusz Cera
(używał nazwiska zniekształconego, prawidłowo powinien nazywać się Cyra – dop. AC),
zamieszkały wraz z rodziną (żona Marianna oraz dzieci: Stanisław, Janina, Danuta i
Antonina) w Zamłyniu, stanowiącym przysiółek Przybysławic.
Mój brat Tadeusz Cera urodził się w 1894 r. w latach 1919–1920 służył w polskiej
Policji Państwowej, a następnie był właścicielem sklepu w Przybysławicach, a potem w
Kobylanach. W 1925 r. nabył w Zamłyniu 13 morgów ziemi ornej i na zakupionym
gruncie pobudował zabudowania gospodarskie. Przyjaźnił się z żydowską rodziną
Majtelesów ze Skały, która prowadziła sklep spożywczy i im to najczęściej sprzedawał
zboże oraz nabiał ze swojego gospodarstwa rolnego. W obliczu hitlerowskiego
zagrożenia aktywnie udzielił pomocy członkom tej rodziny, z której ojciec, matka, córka i
synowa za jego pośrednictwem zostali ukryci w gospodarstwie Feliksa Hanarza w
Minodze. Dwaj natomiast synowie z tej rodziny – Henoch i Josek znaleźli schronienie w
gospodarstwie mojego brata Tadeusza Cery, który przygotowal dla nich specjalną
kryjówkę w stodole. Wszyscy wymienieni członkowie rodziny Majtelesów w ukryciu
przetrwali okupację niemiecką i szczęśliwie doczekali wyzwolenia w dniu 17 stycznia
1945 r. W kilkanaście dni później odwiedziłem mojego brata Tadeusza Cerę. Obydwaj
ocaleni bracia: Henoch i Josek Majteles mieszkali nadal u niego i wówczas dopiero
dowiedziałem się o ich pobycie w rodzinie mojego brata. Zaznaczam, ze Henocha, który
był niewiele młodszy ode mnie, bardzo dobrze znałem jeszcze sprzed wojny, podobnie
jak i pozostałych członków tej rodziny. (…) Wiem, że rodzina Majtelesów, mieszkając
potem w Niemczech i USA, prowadziła korespondencję z moim bratem, jak również
czasami przesyłała mu paczki z różnymi podarunkami, przeważnie odzieżą.
Mój brat Tadeusz Cera zmarł w 1961 r., natomiast jego żona Marianna w 1988 r.
Nigdy za swojego życia nie starali się, aby ich uhonorowano za ocalenie innych.
Ponadto z powojennych opowiadań miejscowej ludności z okolic Skały
dowiedziałem się, że w przysiółku Przybysławice zwanym Lubawką, w gospo-darstwie
Kobczyków, przechowany został Żyd, któremu było na imię Borek.
Żydzi byli również przechowywani we wsi Wielmoża w gospodarstwie Antoniego
Kajcy, a także żydowska rodzina Kołataczów ukrywała się w gospo-darstwie niejakiego
Korzonka, zamieszkałego w Skale przy ul. Wolbromskiej.
Żyda Borka i członków żydowskiej rodziny Kołataczów również znałem osobiście.
Po wojnie wyjechali oni z Polski.
Żadna z wymienionych rodzin polskich, podobnie jak mój brat Tadeusz Cera oraz
jego rodzina nie zostali wyróżnieni za swoje szlachetne czyny, jakimi podczas okupacji
niemieckiej było ratowanie zycia innych ludzi przy wystawianiu na niebezpieczeństwo
swojego własnego.
Od tamtych lat minęło ponad pól wieku. Czyny rolników spod Ojcowa, ratujących
życie kilkudziesięciu Żydów ze Skały nigdzie dotychczas nie zostały nawet opisane.
Pozostała jedynie w ich rodzinach pamięć o ludzkiej solidarności”.
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Mam nadzieję, że w świetle powyższych wspomnień mojego ojca Józefa Cyry,
czyny Polaków z okolic Skały będą inaczej postrzegane, niż te, które przypisuje im
Olgerd Dziechciarz, we wspomnianym tekście „Kto jest bez winy, niech rzuci kamień”.
Z poważaniem
Adam Cyra
Oświęcim
„Gazeta Krakowska”, 07.2006 r.
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Luki w pamięci29
Nieprawdziwe informacje izraelskiego instytutu
Władze Olkusza zamierzają złożyć protest w sprawie fałszowania historii
przez izraelski Instytut Yad Vashem, który wykorzystał zdjęcie przedstawiające
pacyfikację mieszkańców miasta w 1940 r.
Tę fotografię zna niemal każdy w Olkuszu. Na pierwszym planie stoi niemiecki
żołnierz z karabinem przewieszonym przez ramię. Przed nim na płycie olkuskiego rynku
leżą setki ludzi. To wszyscy mieszkający w Olkuszu mężczyźni w wieku od 15 do 55 lat.
Za nimi stoi szpaler żołnierzy. Zdjęcie zostało wykonane 31 lipca 1940 roku, w środę.
Ten dzień jest nazywany „krwawą środą”.
Na stronie internetowej Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, w rozdziale
„Miesiące holocaustu” napisano, że to zdjęcie jest częścią fotograficznej dokumentacji
„krwawej środy”, kiedy policja spędziła, a potem biła na olkuskim Rynku wszystkich
mężczyzn Żydów mieszkających w mieście. Nie wspomniano o Polakach. – Wystosujemy
pismo do instytutu Yad Vashem z prośbą o sprostowanie tej nieprawdziwej informacji –
zapowiada Dariusz Rzepka, wiceburmistrz Olkusza, który od „Dziennika Polskiego”
dowiedział się o tej sprawie.
To nie pierwszy przypadek zamieszczania nieprawdziwych informacji o tej
tragedii. W 1998 r. w biuletynie wydawanym przez Yad Vashem zamieszczono zdjęcia
przedstawiające Żydów olkuskich aresztowanych podczas „krwawej środy”. W opisie nie
ma ani słowa o Polakach. Podobnie w ekspozycji muzeum prowadzonego przez kibuc im.
Bojowników Getta w zachodniej Galilei są prezentowane zdjęcia z „krwawej środy” z
informacją, że była to akcja skierowana przeciwko Żydom olkuskim30. Na stronie
internetowej amerykańskiego Centrum Szymona Wiesenthala wspomniane zdjęcie
opisane jest krótko „Olkuskim Żydom kazano leżeć na największym placu miasta”. Ani
słowa o Polakach.
Poza źródłami polskimi, nieliczne są publikacje, w których to wydarzenie
przedstawiono w sposób prawdziwy. W berlińskim Muzeum „Willa Wannsee” jest
ekspozycja z planszą „Strafaktion in Olkusz” traktującą o „Krwawej środzie”. Do
niedawna można tam było przeczytać, że był to dzień, w którym „Wszyscy żydowscy
mężczyźni zostali złapani i zebrani na rynku”.
- Nie można fałszować historii. Już w 1993 r. wysłałem pismo do Muzeum „Willa
Wannsee” w Berlinie z prośbą o sprostowanie tych nieprawdziwych informacji – mówi dr
Adam Cyra, olkuszanin z pochodzenia, od wielu lat starszy kustosz w Państwowym
Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Interwencje doktora Cyry odniosły częściowy skutek. Teraz w opisie ekspozycji
berlińskiego muzeum wspomina się, że tego dnia Niemcy spędzili na olkuski rynek
„wszystkich mężczyzn, Żydów i nie Żydów”. Podobnie na stronie instytutu „Yad
Vashem” jest przypis dotyczący wydarzeń poprzedzających „krwawą środę”, iż „pewna
liczba polskiej inteligencji była zamordowana w tym samym czasie”.

Skrócona wersja tego tekstu opatrzona tytułem „Olkusz kontra Yad Vashem” została
zamieszczona na internetowym Forum Żydzi–Chrześcijanie–Muzułmanie (www.forumznak.org.pl) – przyp. red.
30
por. przypis 28 do artykułu J. Sypienia „Krwawiąca pamięć” (s. 212) – przyp. red.
29
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- Szkoda, że „krwawa środa” nie stała się symbolem pokazującym, że ofiarami
nazizmu byliśmy my wszyscy – mieszkańcy Olkusza, bez podziału Polacy – Żydzi. Tego
dnia Niemcy zastrzelili Tadeusza Lupę, młodego mieszkańca Olkusza – Polaka, na skutek
odniesionych ran zginął amerykański Żyd nazwiskiem Majer, a dziesięć dni później w
wyniku obrażeń zmarł olkuski ksiądz Piotr Mączka – podkreśla Jerzy Roś, znawca historii
Olkusza i kustosz Muzeum Regionalnego PTTK w Olkuszu.
Jacek Sypień
„Dziennik Polski”, 12.05.2006 r.
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Pytanie bez odpowiedzi
Luki w pamięci – ciąg dalszy
Wczoraj na naszych łamach ukazał się tekst „Luki w pamięci” opisujący
nieprawdę, jaką na temat olkuskiej „Krwawej Środy” prezentuje Instytut „Yad Vashem”.
Ale trzeba przyznać, że luki w pamięci mamy także my.
Przed rokiem na olkuskim Starym Cmentarzu odsłonięto pomnik poświęcony
pamięci mieszkańców ziemi olkuskiej zamordowanych w czasie drugiej wojny światowej
w hitlerowskiej w więzieniach i obozach koncentracyjnych. Na kamiennych płytach
wykuto kilkaset nazwisk ofiar, 300 Polaków i około 30 Żydów. Tymczasem podczas
wojny, spośród wszystkich mieszkańców ziemi olkuskiej, zginęło 15 tysięcy Żydów i
około 2 tysiące Polaków. Co prawda na jednej z tablic został umieszczony napis:
„Pamięci kilkunastu tysięcy Żydów z Olkusza i ziemi olkuskiej, głównie bezimiennych
ofiar komór gazowych w KL Auschwitz–Birkenau i w Bełżcu”.
Ale dla kogoś niezorientowanego, kto zobaczy ten pomnik z setkami polskich
nazwisk, te proporcje nie są wcale takie oczywiste. Sprawa nieumieszczenia na pomniku
nazwisk Żydów, mieszkańców ziemi olkuskiej zamordowanych w obozach – poróżniła
grupę miłośników historii regionalnej z Olkusza z Adamem Cyrą kustoszem muzeum w
Oświęcimiu i członkiem społecznego komitetu budowy pomnika. Zarzucano inicjatorom
budowy pomnika, że umieszczając na nim niemal tylko nazwiska Polaków zafałszowali
obraz historii. Doktor Cyra, wyjaśniał, że nie można z całą pewnością ze względu na brak
dokumentacji ustalić nazwisk Żydów mieszkańców ziemi olkuskiej pomordowanych w
obozach koncentracyjnych.
„Dlaczego można co roku uroczyście obchodzić rocznicę Krwawej Środy, ale nie
zdarzyło się by kiedykolwiek zorganizowano uroczystości upamiętniające likwidację
olkuskiego getta – akcję, podczas której w ciągu dwóch dni życie stracił co trzeci
mieszkaniec ówczesnego Olkusza?” – pytał w tekście opublikowanym na jednej z
olkuskich stron internetowych mieszkający w Olkuszu publicysta katolicki Ireneusz
Cieślik. Pytanie, jak dotąd pozostało bez odpowiedzi.
Jacek Sypień
„Dziennik Polski”, 13.05.2006 r.
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Prostowanie ścieżek historii
„Dziękuję za Pański list, reakcja taka pozwala nam uzupełnić nasze historyczne bazy
danych oraz zwiększa naszą wiedzę. (...) W odpowiedzi na Pański komentarz
przeredagowaliśmy artykuł, aby uczynić go bardziej poprawnym historycznie. Użyłem
niektórych informacji dostarczonych przez Pana i umieściłem je w dolnych przypisach.
(...) Jak pan mógł spostrzec, oparliśmy nasz artykuł dotyczący „Krwawej Środy” na kilku
ważnych źródłach, wliczając w to powojenne niemieckie dochodzenia, które nie odnosiły
się w żaden sposób do ludności polskiej. (...) Dlatego dziękuję raz jeszcze za Pański
przydatny list oraz za informację, jakich Pan dostarczył. Z wyrazami szacunku – dr
Daniel Uziel, dyrektor archiwum fotograficznego Yad Vashem.” Taki list trafił przed
kilkoma dniami na biurko wiceburmistrza Olkusza Dariusza Rzepki.
Całą sprawę rozpoczął tekst, jaki ukazał się w kwietniu na naszych łamach.
Pisaliśmy, że na stronie internetowej Instytutu „Yad Vashem” w Jerozolimie olkuska
„Krwawa Środa” (31 lipca 1940) jest przedstawiana jako dzień, w którym niemiecka
policja spędziła, a potem biła na olkuskim Rynku wszystkich mężczyzn Żydów.
Nie było tam ani słowa o Polakach, choć tego dnia Niemcy męczyli wszystkich
mieszkańców Olkusza powyżej 14 lat. Bez względu na pochodzenie i wyznanie. Sprawą
tą obiecał zająć się wiceburmistrz Olkusza Dariusz Rzepka i słowa dotrzymał.
Wystosował do Instytutu Yad Vashem pismo, w którym przytaczał fakty z naszej
publikacji, powoływał się na źródła historyczne i apelował: „W imieniu władz
samorządowych oraz mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz zwracam się z uprzejmą
prośbą o uzupełnienie i sprostowanie informacji dotyczących wydarzeń z 31 lipca 1940
roku zwanych „Krwawą Środą”, jakie publikowane są na stronach internetowych
Instytutu Yad Vashem. (...) Kierowany troską o zachowanie dla potomności całej znanej
nam prawdy o martyrologii narodów polskiego i żydowskiego w czasie okupacji
hitlerowskiej na terenie Olkusza, zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie
stosownych uzupełnień i sprostowań na stronach internetowych Instytutu Yad Vashem.
Wierzę, że prośba ta spotka się ze zrozumieniem i przychylnością”.
Ta interwencja poparta zresztą przez prof. dr hab. Feliksa Tycha, dyrektora
Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie odniosła skutek.
Jednak w kwietniowym tekście pisaliśmy o dziurach w pamięci, jakie mają „oni”, ale
jakie mamy także „my”. Pisaliśmy, że wśród mieszkańców Olkusza ginie pamięć o
bezimiennych tysiącach mieszkańców Olkusza – Żydach pomordowanych podczas
wojny. Pisaliśmy, że choć od lat obchodzi się w Olkuszu rocznicę „Krwawej Środy”, w
efekcie której zginęły trzy osoby, to zapomina się o uroczystościach upamiętniających
likwidację olkuskiego getta. Wtedy w ciągu dwóch dni życie stracił co trzeci mieszkaniec
ówczesnego Olkusza. Może teraz przyszedł czas, żeby także z naszej strony uzupełnić
dziury w historycznej pamięci.
Jacek Sypień
„Dziennik Polski”, 14.07.2006 r.
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Yad Vashem się myli31
Po interwencji władz Olkusza instytut Yad Vashem w Jerozolimie sprostuje
nieprawdziwe informacje, jakoby Żydzi byli jedynymi ofiarami niemieckiej
„krwawej środy” w 1940 r. w Olkuszu.
Archiwalne fotografie z hitlerowskiej pacyfikacji Olkusza zamieszcza Yad Vashem
na swej stronie internetowej. Według opisu 31 lipca 1940 r. Niemcy spędzili na olkuski
rynek wszystkich miejscowych mężczyzn Żydów. Tam cały dzień kazali im leżeć
twarzami do bruku, poniżali i bili.
„Jeden z Żydów. Tadeusz Lupa, elektryk, nie mogąc znieść tego cierpienia
próbował uciec. Policjanci strzelili do niego, zabijając go” – podaje autor internetowego
tekstu. I konkluduje: „Pomimo faktu, że za morderstwo policjanta najwidoczniej
odpowiedzialny był polski ruch oporu. Niemcy zdecydowali się na szukanie sprawców
pośród Żydów”.
Ginęli wszyscy
Informacje Yad Vashem o przebiegu olkuskiej „krwawej środy” oburzały od dawna
miejscowych historyków. Dla znawców okupacyjnych dziejów miasta oczywiste było, że
niemiecki odwet za zamach na żandarma dotknął wszystkich mężczyzn z Olkusza, nie
tylko Żydów.
– Spędzono wtedy wszystkich powyżej 14. roku życia. Bez względu na
narodowość. Zastrzelony Tadeusz Lupa był Polakiem, został pochowany na parafialnym
cmentarzu. Jego rodzina do dziś mieszka w domu, koło którego zginął – mówi Jerzy Roś,
kustosz Muzeum Regionalnego PTTK w Olkuszu, w którym zachowało się kilkanaście
fotografii z „Krwawej Środy”, także te prezentowane na stronach Yad Vashem.
W odkłamywanie informacji jerozolimskiego muzeum jako pierwszy zaangażował
się dr Adam Cyra, pracownik muzeum KL Auschwitz. Z pochodzenia olkuszanin, bada
ślady zagłady społeczności żydowskiej z rodzinnego miasta. Dotarł m. in. do zbiorów
Yad Vashem, muzeum Willa Wansee w Berlinie i jednego z izraelskich kibuców.
Zdumiony zauważył, że wszędzie tam prezentowano zdjęcia z olkuskiej „krwawej
środy”, jako przykład niemieckich prześladowań Żydów w Polsce. Nawet na stronie
internetowej amerykańskiego Centrum Szymona Wiesenthala zdjęcie z pacyfikacji
Olkusza podpisano: „Olkuskim Żydom kazano leżeć na największym placu miasta”.
Takie sprawy trzeba prostować
Dr Cyra interweniował, ale niewiele wskórał. W ekspozycji berlińskiego muzeum
dopisano jedynie, że podczas „krwawej środy” Niemcy spędzili na olkuski rynek
„wszystkich mężczyzn. Żydów i nie Żydów”. Na stronie Yad Vashem pojawił się na dole
tylko krótki przypis o „pewnej liczbie polskiej inteligencji zamordowanej w tym samym
czasie”. Sprawą zainteresowały się więc olkuskie władze.
– Nie możemy godzić się na zakłamywanie dziejów naszego miasta – uzasadnia
oficjalne wystąpienie do Yad Vashem rzecznik olkuskiego magistratu.
„Wszystkie wydane w Polsce opracowania poświęcone »krwawej środzie«
wyraźnie i jednoznacznie wskazują na potwierdzone źródła informacji, iż ofiarami tych
represji byli zarówno Żydzi, jak i Polacy” – przekonywał w liście do jerozolimskiego
Streszczenie artykułu zamieściło internetowe forum Żydzi–Chrześcijanie–Muzułmanie:
www.forum-znak.org.pl
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instytutu wiceburmistrz Olkusza Dariusz Rzepka. O pomoc zwrócił się też do prof.
Feliksa Tycha, dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Kwerenda
w zbiorach ŻIH potwierdziła opinię olkuszan.
– Znaleźliśmy wspomnienia dwóch świadków z Olkusza, którzy jednoznacznie
wskazują, że ofiarami „krwawej środy” byli Polacy i Żydzi – powiedział wczoraj
„Gazecie” prof. Tych. Osobiście poprosił pracowników Yad Yashem, aby zmienili
internetowe wpisy. W ostatnich dniach nadeszło też oficjalne pismo z Yad Vashem do
władz Olkusza.
„W odpowiedzi na pański komentarz przeredagowaliśmy artykuł, aby uczynić go
bardziej poprawnym historycznie i mam nadzieję, że będzie go można zobaczyć na naszej
stronie wciągu najbliższych kilku dni” – napisał dr Daniel Uziel, dyrektor archiwum
fotograficznego Yad Vashem. Błędne informacje miały pochodzić m. in. z dokumentacji
powojennych niemieckich dochodzeń. Na stronie Yad Vashem jako źródła historyczne
podano też opracowania żydowskich autorów. Do wczoraj – jak sprawdziliśmy – strona
pozostała niezmieniona.
– Przekłamania mogły wynikać z tego, że jakiś świadek zapamiętał wyłącznie
żydowskie ofiary w Olkuszu i taką złożył relację po wojnie. Yad Vashem to wielka
instytucja, która czasami, niestety, działa bardzo ociężale, ale takie sprawy trzeba
prostować – podsumował prof. Tych.
Ireneusz Dańko
„Gazeta Wyborcza”, 15-16.07.2006 r.
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Mój prywatny marsz
„Akcja rozpoczęła się nad ranem. Dzielnicę obstawiono podwójnym szpalerem
policji niemieckiej. Inni rewidowali dom za domem, wszędzie wycią-gając ludzi. Pędzili
na duży plac (przy gimnazjum). Po przeszukaniu wszystkich domów, ludzi
odprowadzono do budynku nowo budującego się gmachu ubezpie-czalni społecznej.
Budynek z cegieł i betonu o oknach i drzwiach zabitych na głucho deskami (w środku
budynku panowała ciemność). Małą garstkę młodych ludzi wysortowano jako zdolnych
do pracy (5%) i tych ulokowano w poszczegól-nych klasach gimnazjum pod strażą.
Następnego dnia wywieziono ich do dulagu do Sosnowca, a stamtąd do obozów pracy.
Ludzi zamkniętych w budynku Kasy Chorych przeznaczonych na stracenie jako
niezdolnych do pracy trzymano bez wody i żywności w ciemnym budynku. (…) Pobyt
24-godzinny w ciemnicy w poczuciu beznadziejności położenia zmienił ludzi do
niepoznania; ja, który wszystkich od starca do dziecka znałem bardzo często nie mogłem
poznać w zupełności, kto do mnie mówi. (…) Ludzi podzielono na dwie grupy. Pierwszą
odstawiono pod silną eskortą w sobotę, reszta pozostała w zamknięciu do ponie-działku,
kiedy to ich załadowano na pociąg. Transporty te poszły do Oświęcimia”.
To fragmenty spisanej po wojnie relacji olkuskiego lekarza, Mariana Auerhahna,
odnoszące się do likwidacji tutejszego getta. Akcję okupanci rozpoczęli 10 czerwca 1942
roku nad ranem. W ciągu doby na placu gimnazjalnym (przy dzisiejszej ul. Nullo)
zgromadzono ok. 3400 wywleczonych z domów osób. Następnego dnia odbyła się tam
selekcja, po której ok. 200 osób wywieziono do sosnowieckiego dulagu, a stamtąd do
obozów pracy (Annaberg, Blechhammer, Gross-Rosen i Buchenwald). Pozostałych
zaprowadzono na ul. Mickiewicza i zamknięto w murach budowanego gmachu Kasy
Chorych (budynek dzisiejszego Starostwa Powiatowego). Stamtąd – w dwóch turach: 13 i
15 czerwca – zostali odstawieni na olkuski dworzec kolejowy, zapakowani do wagonów,
zawiezieni do obozu w Birkenau i tam uśmierceni.
Zapewne nigdy w całej historii Olkusza tylu jego mieszkańców nie straciło życia w
ciągu zaledwie kilku dni. Pozostali olkuszanie niewiele wówczas mogli zrobić, by
zapobiec tej tragedii. Zdumiewającym jest jednak fakt, że przez ponad sześćdziesiąt lat,
jakie minęły od zakończenia wojny, bez echa mijają tu kolejne rocznice tamtych
tragicznych wydarzeń, nigdy nie zorganizowano upamiętniających je uroczystości, nie
postawiono żadnego pomnika… Wręcz bije w oczy dysproporcja, z jaką traktowane jest
inne tragiczne wydarzenie z tamtego okresu – tzw. krwawa środa. W jej wyniku życie
straciło kilku olkuszan – w kontekście wydarzeń z czerwca 1942 r. można by powiedzieć:
ledwie kilku – a doczekała się paru monumentów, zaś uroczystości upamiętniające ów
okupacyjny epizod obchodzone są rok w rok z udziałem wszelkiej maści władz
lokalnych, organizacji społecznych etc. Czyżby w trwałym spadku po kilkuletniej
okupacji Olkusza pozostał nam rasistowski punkt widzenia na ofiary warte i niewarte
upamiętnienia?
Od kilku lat sygnalizuję ten problem w tekstach ogłaszanych na łamach różnych
lokalnych pism (zarówno drukowanych, jak internetowych). Chyba mało skutecznie, bo
zmiany stanu rzeczy jakoś nie widać. Z radością więc przyjąłem inicjatywę Olkuskiego
Stowarzyszenia Kulturalnego „Brama” zorganizowania „marszu pamięci” w 64 rocznicę
likwidacji tutejszego getta. W dniu 13 czerwca br. miał on przejść spod budynku
Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza na dworzec PKP, mniej więcej ostatnią
trasą, jaką przeprowadzono ponad 3 tys. olkuskich Żydów przed ich wysyłką do obozu
zagłady w Auschwitz-Birkenau. O objęcie patronatem honorowym marszu poproszono
Starostę, jako obecnego gospodarza miejsca, z którego marsz miał wyruszyć. Jakiś
tydzień przed terminem marszu Starosta przysłał jednak do Stowarzyszenia „Brama”
pismo informujące o odmowie objęcia patronatem marszu, gdyż ze względu na
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zaplanowany wcześniej urlop nie może być na nim obecny. Zdaje się, że organizacja
marszu póki co przerosła siły samego Stowarzyszenia i – wobec zaistniałych faktów –
Prezes „Bramy” przesunął termin przedsięwzięcia na bliżej nieokreśloną przyszłość.
Byłem zawiedziony. Po namyśle stwierdziłem jednak, że zamiast narzekać na
innych, lepiej zacząć od siebie. Jakiś tam patronat nie jest mi przecież specjal-nie
potrzebny, do chodzenia po swoim rodzinnym mieście jeszcze nie potrzebuję iluś tam
urzędniczych pozwoleń, zatem nic nie stoi na przeszkodzie bym urządził sobie prywatny
marsz pamięci. Wszak pamięć w całej tej sprawie najważniejsza.
13 czerwca wyruszyłem więc niespiesznym krokiem spod Starostwa śladem tych,
dla których przed 64 laty była to ostatnia droga po rodzinnym mieście. W myślach
przeplatały się wydarzenia sprzed lat, ich miejsce w pamięci olkuszan, współczesność. W
1942 roku dzień ten wypadł w sobotę. Czy poprzedniego wieczoru stłoczeni w gmachu
Żydzi nie zapalili szabasowych świec? – Auerhahn wspominał, że w budynku było
ciemno. Czy przejście drogi na dworzec nie łamało szabatu? Dla ilu z nich był to
problem? Kiedy pędzeni jak stado przez rodzinne miasto mijali innych mieszkańców,
może znajomych – co myśleli jedni i drudzy? Czy gdyby teraz zdarzyło się coś
podobnego i np. zniknęliby z powierzchni ziemi mieszkańcy któregoś z olkuskich osiedli,
to też spokojnie zajęlibyśmy pozostawione mieszkania i przez lata nie wspominali ich
tragedii ani słowem? Czemu kilkanaście lat po wojnie zburzono olkuską synagogę?
Przetrwała nawet niemiecką okupację, zdewastowana wprawdzie wewnątrz przez
nazistów, ale zabytkowe mury były przecież w całkiem niezłym stanie. Czemu w tym
dniu na placu po synagodze leży wielka kupa węgla czekająca na zrzucenie do którejś z
okolicznych piwnic?
Pełen podobnych myśli i pytań dotarłem na dworzec. Przed oczyma stanął mi
starszy mężczyzna ze zdjęcia na okładce książki Krzysztofa Kocjana „Zagłada olkuskich
Żydów”. Zanim wszedł do wagonu zamyślonym wzrokiem spojrzał w obiektyw aparatu.
Niewiele godzin później pozostał po nim tylko popiół. Starałem się wyobrazić, jaki był
zachowany w oczach ludzi przeznaczonych na zagładę ostatni widok z rodzinnego
miasta. Rozejrzałem się wokoło. Moją uwagę przykuł namalowany sprayem na ścianie
fabrycznego budynku naprzeciwko dworca wielki napis: „JUDE RAUS!”.
A jednak… Pamiętamy.
Ireneusz Cieślik
www.eOlkusz.pl.
Skrócona wersja tekstu ukazała się też w „Tygodniku Powszechnym”.
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Listy do redakcji: W odpowiedzi Cieślikowi
Oświęcim, dnia 13 lipca 2006 r.
Adam Cyra, Oświęcim
Pan Redaktor
Grzegorz Turski, Olkusz
Szanowny Panie Redaktorze,
z mieszanymi uczuciami przeczytałem list Ireneusza Cieślika „Mój prywatny
marsz”, opublikowany w „Tygodniku Powszechnym” nr 29 z dnia 16 lipca br., który
napisany jest w sposób interesujący, lecz zawiera błędy i nieprawdę.
Na wstępie chciałem zwrócić uwagę, że nazistowskie niemieckie obozy GrossRosen i Buchenwald nigdy nie były obozami pracy – jak pisze Autor tego tekstu – lecz
były obozami koncentracyjnymi.
Nieprawdziwe jest również stwierdzenie, że w Olkuszu nie ma żadnego pomnika,
który upamiętniałby zagładę Żydów olkuskich, ponieważ na starym cmentarzu znajduje
się, odsłonięty w dniu 12 czerwca 2005 r., pomnik upamiętniający martyrologię Polaków
i zagładę Żydów z terenu powiatu olkuskiego w czasie drugiej wojny światowej.
Sam pomysł zorganizowania „marszu pamięci” ulicami Olkusza w dniu 13 czerwca
br., w 64. rocznicę likwidacji getta w tym mieście, nie poprzedzony działaniami
edukacyjnymi, np. sesją historyczną i okolicznościową wystawą w olkuskim Miejskim
Ośrodku Kultury, jak również prelekcjami na ten temat w miejscowych szkołach, był
pomysłem bardzo oryginalnym, lecz nie do końca przemyślanym i stąd niedobrym. Z
tego też powodu – sądzę – nie znalazł poparcia ze strony władz Starostwa Powiatu
Olkuskiego i nie mógł być zrealizowany przez Olkuskie Stowarzyszenie Kulturalne
„Brama”.
Na koniec mojej wypowiedzi stwierdzam, że dotychczas nigdy nie słyszałem, aby
podobny „marsz” odbył się w jakimkolwiek mieście w Polsce, z wyjątkiem Oświęcimia,
gdzie od kilkunastu lat odbywają się „marsze żywych” z Auschwitz do Birkenau – z
udziałem kilku tysięcy Żydów z różnych krajów świata, przy licznym uczestnictwie
Polaków, którzy wraz z Żydami biorą w nim udział wiosną każdego roku.
Łączę wyrazy szacunku
Adam Cyra
www.eOlkusz.pl

Komentarze do „Listy do redakcji: W odpowiedzi Cieślikowi”
Nieprzemyślany – 2006–07–14 10:12:58
Jako jeden z inicjatorów tego pomysłu (który, jak pisze Irek, został przełożony w czasie
w na razie nieokreśloną przyszłość) nie mogę się zgodzić z twierdzeniem, że był on
nieprzemyślany. Miał w marszu wziąć udział rabin, odmówić kadisz, mieliśmy iść także
pod pomnik na starym cmentarzu itd. 10 maja zwróciliśmy się z pisemną prośbą do
starosty o honorowy patronat (jako gospodarza obiektu przy ul. Mickiewicza 2, gdzie w
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1942 roku była dokonywana selekcja olkuskich Żydów32). Nie chcieliśmy ze starostwa
żadnych pieniędzy, żadnego wkładu organizacyjnego, tylko patronatu! Po miesiącu
otrzymaliśmy odpowiedź odmowną (o czym pisze Irek), motywowaną urlopem –
oportunizm, a rzekłbym nawet tchórzostwo, starosty posunięte jest do tego stopnia, że
nawet nie podpisał osobiście tego pisma, tylko zlecił to podległej urzędniczce. Dziwne to
jest, że codziennie po godzinie 15 na ulicy Mickiewicza, panuje ruch jak w niedzielę po
sumie – to urzędnicy starostwa wychodzą z pracy, a akurat na 13 czerwca wszyscy wzięli
sobie urlop i nie dało się znaleźć żadnego, który w zastępstwie starosty mógłby wygłosić
mowę, złożyć kwiaty, zapalić świeczkę. We wrześniu będzie w Olkuszu przebywał
ambasador Izraela David Pelleg – zobaczymy, czy sezon urlopowy w starostwie się
skończy... Takie zachowania dają stronie żydowskiej podstawy do wysuwania oskarżeń
nawet jeśli nie o antysemityzm, to o obojętność względem zagadnienia Holocaustu.
Dzisiejsza prasa („Dziennik Polski”) doniosła, że sporny artykuł na stronach
internetowych Instytutu Yad Vashem odnośnie do Olkusza ma zostać sprostowany dzięki
współpracy władz Olkusza i ŻIH. Z całą odpowiedzialnością muszę stwierdzić, że
współpraca z ŻIH nie byłaby możliwa, gdyby nie długoletnia aktywność osób takich jak
Irek Cieślik, Krzysiek Kocjan i inni. Nazywanie naszych działań odnośnie do pamięci o
olkuskich Żydach „nieprzemyślanymi” jest nadużyciem – dorobek OSK „Brama”
(wydane książki, publikacja artykułów prasowych, opieka nad cmentarzami żydowskimi,
kontakty z diasporą olkuskich Żydów) świadczy, moim zdaniem, o czymś zupełnie
przeciwnym. To raczej starosta olkuski i jego otoczenie czegoś nie przemyśleli...
autor: ~Jurek
Tuż przed 66 rocznicą Krwawej Środy – 2006–07–14 12:23:43
Tak tylko w kwestii prostowania błędnych informacji – bo jeśli chodzi o artykuł Irka
Cieślika, to mogę mu go tylko pogratulować – pozwolę sobie przypomnieć moją
wypowiedź z Forum „Gazety Olkuskiej” z 7 marca ubiegłego roku w wątku „Historia”:
„Szanowni Państwo, Nieprawdziwe informacje należy po prostu prostować. I nie zawsze
jest tak, że druga strona jest głucha na argumenty – wystarczy porównać podpisy pod
zdjęciami dotyczącymi Olkusza (np. krwawej środy) na stronie internetowej Beit
Lohamei Haghetaot (www.gfh.org.il – polecam) trzy lata temu i obecnie. Na pewno są
bliższe prawdzie niż niektóre podpisy z waszyngtońskiego Muzeum Holocaustu
dotyczące Olkusza. I inicjatywa sprostowania nie musiała wychodzić wcale ze strony
żydowskiej, bo za taką się nie uważam... Założenie, że błędne podpisy wynikają ze złej
woli wydaje mi się błędne – z mojego doświadczenia wynika, że najczęściej wynikają z
niewiedzy. No, chyba że z niechlujstwa, bo nie widzę innego powodu dla informacji
zamieszczonej na stronie internetowej olkuskiego Urzędu Miasta i Gminy: „31 lipca 1940
roku, w dniu nazwanym potem Krwawą Środa, Niemcy rozstrzelali na Parczach
dwudziestu mieszkańców miasta, a setki innych przez cały dzień torturowali na olkuskich
placach.” W tym akurat przypadku autor tego tekstu powinien się uczyć od archiwistów z
waszyngtońskiego Muzeum Holocaustu – zob. zdjęcie polskich zakładników
prowadzonych na egzekucję 16 lipca 1940 r. Serdecznie pozdrawiam i życzę więcej
pokory w ferowaniu opinii o innych, zwłaszcza tych negatywnych. Krzysztof Kocjan”.
Niestety, napis na internetowych stronach Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (tekst „Rys
historyczny”) nie uległ od tego czasu żadnej zmianie. Dlatego też – parafrazując
zamieszczony na stronach Urzędu tekst listu wiceburmistrza Olkusza Pana Dariusza
Rzepki do Yad Vashem („Tuż przed 66 rocznicą Krwawej Środy – Prostowanie ścieżek
Selekcji Żydów dokonano na placu gimnazjalnym, a w budynku obecnego starostwa
przetrzymywani byli Żydzi już po selekcji, skazani na zagładę – przyp. red.
32
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historii”) – chciałbym do niego zaapelować jego własnymi słowami: „Kierowany troską o
zachowanie dla potomności całej znanej nam prawdy o martyrologii narodów polskiego i
żydowskiego w czasie okupacji hitlerowskiej na terenie Olkusza, zwracam się z uprzejmą
prośbą o dokonanie stosownych uzupełnień i sprostowań na stronach internetowych
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Wierzę, że prośba ta spotka się ze zrozumieniem i
przychylnością”. Bo jest mi, Panie Burmistrzu, po prostu wstyd. Pozdrawiam.
autor: ~Krzysztof Kocjan
co kto słyszy – 2006–07–14 13:05:57
Pierwsze słyszę, żeby pomnik na starym cmentarzu upamiętniał akcję likwidacji
olkuskiego getta, a o takim chyba pisał Cieślik. Słyszałem za to o kilku miastach, w
których były organizowane marsze pamięci w rocznicę likwidacji getta, np. Łódź,
Pruszków, Otwock, Staszów... Żeby nie sięgać daleko: w Krakowie taki marsz odbywa
się co roku od piętnastu lat. Ale widać jak pan Cyra nie słyszał, to taki pomysł w Olkuszu
musiał być nieprzemyślany, oryginalny i niedobry.
autor: ~sirocco77
Marsze pamięci – 2006–07–14 14:11:41
Dziękuję za powyższą wypowiedź. W „marszu pamięci” w Łodzi osobiście
uczestniczyłem w sierpniu 2004 r. Ale ten „marsz” odbył się z bardzo licznym udziałem
Żydów (kilka tysięcy). Oryginalność „marszu” planowanego w Olkuszu – tak
zrozumiałem wypowiedzi na ten temat – polegać zaś miała na tym, że uczestniczyć w
nim mieli prawie sami Polacy, głównie pracownicy Starostwa Powiatu Olkuskiego i
jeden rabin, który miał się modlić przy pomniku na starym cmentarzu w Olkuszu.
Pomnik ten zaś nie upamiętnia „likwidacji olkuskiego getta” i w swoim liście takiego
sformułowania nie użyłem.
autor: ~Adam Cyra
No właśnie – 2006–07–15 16:30:47
Ta, jak ja Pan nazywa „oryginalność” miała polegać na tym, że pamięć swych
żydowskich sąsiadów czci grupa mieszkańców miasta (osobiście jest mi wszystko jedno
czy uczestnicy marszu byliby: narodowości polskiej, żydowskiej, jakiejś innej, a nawet, o
zgrozo, „mieszańcami”). Obecność rabina miała wynikać wyłącznie z powodów natury
religijnej – znaczna część mieszkańców Olkusza narodowości żydowskiej, jeśli nawet nie
wszyscy, była wyznawcami religii mojżeszowej. Oczywiście jest możliwe zaproszenie do
Olkusza mniej czy bardziej licznej grupy Żydów, ale myślę, że ci ewentualni goście
spotkaliby się z przyjęciem podobnym do tego, jakie zafundował nam starosta.
autor: ~Jurek
małe sprostowanie – 2006–07–21 10:46:48
Przepraszam za wprowadzenie czytelników w błąd odnośnie do trasy marszu – pomnik
na starym cmentarzu był tylko jedną z opcji, gdyż znajduje się bardzo blisko rzeczywistej
trasy marszu deportowanych z placu gimnazjalnego na dworzec. Druga opcja
przewidywała ominięcie go, z powodu kontrowersji, jakie wywołuje, a na pewno nikt nie
zamierzał odmawiać przy nim modlitwy za zmarłych, o czym pisze pan Cyra. W efekcie
ostatecznych ustaleń, gdyby do marszu doszło, pod ten pomnik byśmy jednak nie poszli.
autor: ~Jurek
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Kto zmówi kadisz?
Uczczą rocznicę likwidacji getta, czy to wystarczy by zmazać wstyd?
Po raz pierwszy władze Olkusza zdecydowały się uczcić rocznicę likwidacji
żydowskiego getta. Na tym nie koniec. Jeszcze przed oficjalnymi uroczystościami pięciu
bezrobotnych, w ramach programu „Konserwator” uporządkuje zabytkowy cmentarz przy
ulicy Kolorowej. Nie mamy wątpliwości, że to zdarzenie sprzed lat wymaga
szczególnego uhonorowania. W tamtych trudnych czasach dotyczyło co trzeciego
mieszkańca srebrnego grodu. Chcemy połączyć te uroczystości z obchodami Krwawej
Środy. Cierpienia, których doświadczali tego tragicznego dnia mieszkańcy dotyczyły
zarówno osób pochodzenia polskiego i żydowskiego – podkreśla rzecznik magistratu
Jarosław Medyński.
Posprzątają cmentarz
Szczegóły dotyczące uroczystości nie są jeszcze do końca znane. Wiadomo tylko,
że zaproszono na nią przedstawicieli Żydowskiego Instytutu Historycznego. Jeszcze
przed oficjalnymi obchodami zostanie uporządkowany cmentarz przy ulicy Kolorowej.
Prace będą prowadzone w ramach programu „Konserwator”. – Zatrudnione osoby
uporządkują nekropolię, kiedy uporają się z konserwacją zabytkowej chatki Antoniego
Kocjana – dodaje rzecznik.
– Cieszę się, że burmistrz Andrzej Kallista, pod koniec swojej kadencji
przypomniał sobie o tym, o czym trzy lata temu mówił podczas wizyty w Olkuszu
ambasadora Szewacha Weissa. Profesor Weiss upomniał się wtedy o los cmentarza
żydowskiego przy ulicy Kantego. Burmistrz czerwieniąc się ze wstydu obiecał, że coś z
tym zrobi. Przez tych kilka lat tylko stowarzyszenie „Brama” przeprowadziło tam kilka
spontanicznych akcji jak np. wycięcie 600 drzew samosiejek, niszczących nagrobki. W
uprzątnięciu ściętych drzew „spontanicznie” pomogli mieszkańcy, którzy rozkradli
oczyszczone z gałęzi i zmagazynowane drewno – wspomina Olgerd Dziechciarz ze
stowarzyszenia.
Umierająca historia
Jeszcze przed wojną w Olkuszu mieszkało około trzech tysięcy osób narodowości
żydowskiej. Cmentarze to nieliczne pamiątki po wielowiekowej bytności tej narodowości
w Olkuszu. Po najstarszej nekropolii nie ma dziś śladu. Jej miejsce wskazuje tylko pusty
plac przy ulicy Kolorowej. Założony w 1584 roku cmentarz został zniszczony w czasie
drugiej wojny światowej. O jego wielowiekowej historii świadczą zachowane nagrobki z
XVII wieku. Odnowione w zakładzie w Kielcach trzy lata temu trafiły do Olkusza33. Leżą
w urzędzie miasta, gdyż nie ma ich gdzie eksponować.
– Prowadzimy rozmowy w sprawie wykonania fundamentów, na których zostaną
umiejscowione zabytkowe macewy – dodaje Jarosław Medyński.
– Dobrze, że po kilku latach ktoś przypomniał sobie, że podpierają one ściany
urzędu – ripostuje Dziechciarz.
Kirkut zniszczyli Niemcy, którzy częścią zabytkowych macew wyłożyli plac przed
ówczesnym gimnazjum w Olkuszu. W czasie działań wojennych przez środek nekropolii
przekopali głęboki rów przeciwczołgowy.
Do Olkusza wróciły tylko dwa z dziewięciu wywiezionych do konserwacji nagrobków – por .
tekst Olgerda Dziechciarza pt. „Zaginęły zabytkowe nagrobki” (s. 100) – przyp. red.
33
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Dużo do zrobienia
– Dobrze byłoby, gdyby urząd zajął się również sprawą zabytkowych macew,
którymi wyłożono zbiornik wodny na Pomorzanach – dodaje Dziechciarz.
Cząstka pamięci
Wciąż istniejący, choć bardzo zdewastowany cmentarz istnieje po dziś dzień przy
ulicy Jana Kantego. Powstał on na przełomie XIX i XX wieku. Najstarsze z dwustu
istniejących grobów datuje się na pierwszą dekadę minionego wieku. Pozostałości
secesyjnych macew oraz nagrobki, których inskrypcje, na olkuską modłę, wypełniano
ołowiem są cennym przedmiotem badań historycznych.
Większość umieszczonych na macewach płaskorzeźb odnosi się do treści Talmudu
znajdziemy więc menory, lwy, dzbany, księgi, ptaki i drzewa. Dzięki podpisom udało się
ustalić pochodzenie niektórych pomników lub nazwiska kamieniarzy. Przez ponad rok
nad odczytaniem inskrypcji pracował doktor Dariusz Rozmus. Efektem badań jest bardzo
ciekawe wydawnictwo „Cmentarz żydowski w Olkuszu”. W pracy dra Rozmusa
znajdujemy informację, że w 1984 r. na obu olkuskich cmentarzach było jeszcze 488
macew. Ile jest ich teraz?
Alicja Renkiewicz
„Gazeta Krakowska”, 19.07.2006 r.
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Tekst cokolwiek polemiczny
Szedłem sobie dziś przez Olkusz, zamyślony nieco, mimo wszystko byłem na
tyle uważny, że zauważyłem ten napis: PO Żydy! Tusk do gazu! Napisane to jest
koślawo, widać, że się ktoś spieszył, szybko wyciągnął spraj spod pazuchy, machnął
napis na przeźroczystej ściance przystanku autobusowego przy MacDonaldzie i uciekł.
Siedzący obok napisu ludzie jakby go nie zauważali, miny mieli zmęczone, wiadomo upał, strużki potu spływały po ich twarzach, a autobus nie nadjeżdżał – nie mieli sił ani
ochoty na zajmowanie się jakimiś bzdurnymi hasłami... Od bodaj roku staram się nie
polemizować z doktorem Adamem Cyrą, pracownikiem naukowym muzeum obozowego
w Oświęcimiu, który z kolei robi dokładnie odwrotnie, bo stara się polemizować z każdą
moją prasową czy internetową wypowiedzią na tematy żydowskie. Nie chciałem
polemizować, bo widzę, że to nie ma sensu, ja stoję na swoim stanowisku, a pan Cyra na
swoim. Ja ten stan rzeczy szanuję, pogodziłem się z nim (stanem rzeczy), ale pan Cyra
nie, zapewne będzie zadowolony dopiero wówczas, gdy wszystko, co dotąd napisałem,
publicznie odszczekam, ukorzę się itp. Ostatnio jego opory wzbudził mój felieton, w
którym wspomniałem, że na wschodnich terenach dawnego olkuskiego powiatu
dochodziło podczas wojny do denuncjowania Żydów, a nawet morderstw na nich ze
strony Polaków. Pan Cyra, powołując się na przykład swojego ojca, twierdzi, że nic
takiego nie miało miejsca, a ja takim pisaniem obraziłem mieszkańców tych terenów, a w
szczególności jego nieżyjącego ojca. Przykro mi, że tak Pan to odebrał, ale niestety fakty
pozostają faktami, a z tymi dyskutować trudno, bo można zostać posądzonym o
ignorancję. Panie Cyra, tu pozwolę sobie zwrócić się do mojego szanownego
interlokutora, mam przed sobą relacje ocalonych Żydów z ziemi olkuskiej, które
uzyskałem w Żydowskim Instytucie Historycznym. Są relacje pozytywnie oceniające
Polaków, wspominające o ludziach wspaniałych (np. rodzina Kisielów po wojnie
mieszkająca w Kozłowie, której członkowie ocalili wielu Żydów), są też daleko inne,
przez to porażające. Na przykład bardzo przejmująca relacja Dawida Nassana, złożona 17
czerwca 1947 roku w Krakowie, dotycząca likwidacji około dwóch, trzech tysięcy Żydów
zgromadzonych w Skale. Autor świadectwa ocalał cudem przechowywany przez chłopa
Józefa B. (gospodarz prosił o nie podawanie jego nazwiska). W dwa tygodnie po wojnie,
Józef B., który za ukrywanie Nassana nie wziął grosza, wywiózł go furmanką do
Krakowa, szczelnie ukrytego pod workami na obrok. Jak pan myśli, doktorze Cyra,
dlaczego ten dzielny człowiek prosił o anonimowość, a Nassan jeszcze w dwa tygodnie
po wojnie musiał się ukrywać? Przed kim się chował? Relacji podobnych jest więcej,
żywię nadzieję, że niedługo uda się je opublikować. Będzie pan miał wówczas
sposobność zapoznać się z nimi bez konieczności udawania się do Warszawy.
Olgerd Dziechciarz
„Gazeta Krakowska”, 22-23.07.2006 r.
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Die Rückkehr der Nachbarn34
(…) Na szczególną uwagę zasługuje list czytelnika opublikowany w ostatnich
dniach w liberalno-katolickim „Tygodniku Powszechnym”. Mieszkaniec polskiego
miasteczka Olkusz opisuje w nim, że od lat stara się o to, by co roku czczono pamięć
ponad 3 tys. Żydów, którzy w czerwcu 1942 r. zostali wyciągnięci ze swoich domów i
prawie wszyscy zostali wywiezieni do Birkenau. Nie rozumie on także, dlaczego po
wojnie zburzono synagogę. Jej wnętrze zostało wprawdzie zniszczone przez Niemców,
ale zachował się budynek z solidnymi murami. Niezrozumiały jest dla niego również
fakt, że co roku wspomina się niektóre ofiary zamordowane przez niemieckich
okupantów przy jednoczesnym przemilczaniu tychże 3 tys. Żydów. Czyżby w Olkuszu –
pyta autor – ciągle jeszcze myślało się w kategoriach rasistowskich, według których tylko
polskie ofiary, a nie żydowscy mieszkańcy warci są wspominania? (…).
Karol Sauerland
„Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 24.07.2006 r.

W inspirowanym 60. rocznicą pogromu kieleckiego artykule prof. Karola Sauerlanda pt. „Die
Rückkehr der Nachbarn” („Powrót sąsiadów”) o powojennym antysemityzmie w Polsce jeden
akapit poświęcony został Olkuszowi. Powyższy tekst jest przekładem tylko tego akapitu. Kopię
całego artykułu z „Frankfurter Allgemeine Zeitung” zamieszczamy na następnej stronie – przyp.
red.
34
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Przywracanie pamięci
Wczoraj, na ścianie olkuskiego Muzeum Pożarnictwa zawieszono dwie
tablice informacyjne opisujące dzieje Żydów olkuskich oraz historię synagogi, która
wznosiła się w tym miejscu. Olkuska synagoga powstała w 1584 roku na miejscu jednej z
baszt obronnych. W 1940 roku została zbezczeszczona przez Niemców, a w 1957 roku
rozebrana.
Z inicjatywą upamiętnienia olkuskich Żydów wystąpiło olkuskie stowarzyszenie
kulturalne „Brama”, którego członkowie, Olgerd Dziechciarz i Jerzy Roś opracowali
treść napisów i układ graficzny tablic. Środki na wykonanie tablic (3 tys. zł)
wyasygnował olkuski magistrat. Ostatnio do uporządkowania dwóch olkuskich
cmentarzy żydowskich skierowano bezrobotnych, którzy zostali zatrudnieni w
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w ramach programu „Konserwator”. Przez
ostatnie lata członkowie „Bramy” odkrzewiali cmentarze i ustawiali przewrócone
macewy.
Na plastykowych tablicach, poza informacjami w języku polskim i angielskim
zamieszczono zdjęcia ilustrujące życie i tragedię olkuskich Żydów oraz mapę getta. W
tym roku po raz pierwszy obchody „Krwawej Środy” organizowane przez olkuski
magistrat zostaną połączone z obchodami likwidacji olkuskiego getta. Wtedy w ciągu
dwóch dni wywieziono z Olkusza i zgładzono 3500 Żydów. Stanowiło to jedną trzecią
ludności Olkusza. Na uroczystości zostali zaproszeni przedstawiciele środowisk i
stowarzyszeń żydowskich.
Warto dodać, że pierwsze wzmianki dotyczące Żydów olkuskich sięgają 1317 roku.
W 1584 roku odnotowano w dokumentach istnienie cmentarza i bożnicy żydowskiej. Pod
koniec XVII wieku olkuski kahał (autonomiczna wspólnota żydowska) był jednym z
najsilniejszych w Małopolsce, podlegały mu przykahałki w Wolbromiu, Pilicy, Bochni,
Chrzanowie, Wiśniczu, Brzesku, Będzinie, Sączu, Grybowie i Oświęcimiu. Przed
wybuchem wojny na 11 tys. 717 mieszkańców Olkusza 3080 stanowili Żydzi. W 1941
roku zostali przesiedleni do getta, które rok później zostało zlikwidowane. Pamięci
olkuskich Żydów poświęcona jest jedna z tablic pomnika na olkuskim Starym
Cmentarzu, przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego.
Jacek Sypień
„Dziennik Polski”, 27.07.2006 r.
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Śladem naszych publikacji
W artykule „Kto zmówi kadisz”, jaki ukazał się 19 lipca br., brakuje kilku istotnych
dla sprawy faktów. Autorka cytuje wypowiedź Olgerda Dziechciarza, który twierdzi
jakoby wyłącznie Stowarzyszenie Brama (którego jest członkiem) interesowało się i
zajmowało olkuskimi kirkutami. Olgerd Dziechciarz wspomina wykonane przez Bramę
prace porządkowe na kirkucie przy dawnym ośrodku harcerskim. W cytowanych
wypowiedziach brak jednak informacji, że prace te przeprowadzone zostały dzięki
udzielonej przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu dotacji, że środki UMiG wsparły
transport macew, a także wydanie książek „Zagłada Żydów olkuskich” i „Polacy, Żydzi,
Niemcy…”. W artykule nie ma też ani słowa o korespondencji burmistrza z gminami
wyznaniowymi i innymi instytucjami żydowskimi w sprawie podjęcia wspólnych działań
dla ratowania olkuskich kirkutów. Brakuje tych informacji, gdyż skierowane do nas
pytania redakcji dotyczyły wyłącznie przyszłych planów i działań UMiG dotyczących
żydowskich cmentarzy. Dodam, że rozliczanie udzielanych przez UMiG dotacji
napotykało na trudności ze strony członków Stowarzyszenia Brama, w jednym przypadku
dopiero groźba skierowania sprawy na drogę sądową poskutkowała zwrotem pieniędzy
przekazanych na organizację inicjatywy kulturalnej, do której w ogóle nie doszło.
Andrzej Kallista
Burmistrz Olkusza
„Gazeta Krakowska”, 29-30.07.2006 r.
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Olkusz: Obchody „Krwawej Środy” i likwidacji Getta
Uroczystą mszą w Bazylice św. Andrzeja rozpoczęły się w poniedziałek, 31 lipca,
obchody 66 rocznicy „Krwawej Środy” oraz 64 rocznicy Likwidacji Olkuskiego Getta.
Mszę w intencji pomordowanych i torturowanych mieszkańców Ziemi Olkuskiej – ofiar
hitlerowskiego terroru, odprawił ks. proboszcz Stefan Rogula. Z kościoła poczty
sztandarowe i delegacje udały się na ulicę Bóżniczą, gdzie przed wojną mieściła się
synagoga. Tam wspomnienie holocaustu wygłosił Henryk Mandelbaum, ostatni żyjący
członek Sonderkomando KL Auschwitz-Birkenau.
Dalsza część uroczystości odbyła się na Rynku. Po meldunku złożonym przez
Naczelnika OSP Olkusz Wacława Bernasia i odśpiewaniu przez zebranych „Mazurka
Dąbrowskiego”, głos zabrał burmistrz Andrzej Kallista.
– Nie ma słów, by opisać nieludzkie upokorzenie, bestialskie tortury,
niewyobrażalnie okrutne morderstwa. A wszystko to zadawane niewinnym i bezbronnym.
Zadawane w imię przerażającej ideologii chorych, zbrodniczych umysłów. Chciałbym
milczeć, jednak milczeć ani mnie, ani nikomu spośród nas nie wolno. Musimy krzyczeć
tak głośno, by cały świat słyszał i pamiętał! W dniu dzisiejszym szczególnie o
Olkuszanach, naszych dawnych sąsiadach, znajomych, bliskich, którzy bez względu na
narodowość, wyznanie oraz przekonania między innymi w tym miejscu byli znieważani,
bici i torturowani 31 lipca 1940 roku. O trzech i pół tysiącach Olkuszan, mężczyzn, kobiet
i dzieci, którzy w czerwcu 1942 roku tymi ulicami pędzeni byli z getta do pociągów,
wiozących ich ku stacji śmierć...” – mówił burmistrz.
Konieczność pielęgnowania pamięci i współpracy w tym celu wszystkich
środowisk podkreślał również Bartłomiej Malowicki, przedstawiciel Fundacji „Judaica”.
Następnie apel poległych odczytał Tadeusz Taborek Przewodniczący „Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych” w Olkuszu. Po złożeniu wieńców i
wiązanek kwiatów uczestnicy udali się na spotkanie w magistracie, gdzie m.in. oglądali
wystawę archiwalnych fotografii dokumentujących terror nazistowski w Olkuszu oraz
program multimedialny o holocauście przygotowany przez uczniów gimnazjum z
niemieckiego miasta partnerskiego Schwalbach Am Taunus.
W uroczystości uczestniczyli również: Chris Schwarz Dyrektor „Galicia Jewisch
Museum”, przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu, organizacje
kombatanckie, delegacje Policji, Państwowej Straży Pożarnej, PTTK Olkusz, PiS Olkusz
oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy.
gpt
31.07.2006
www.eOlkusz.pl
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Żeby już nigdy do tego nie doszło…
Olkuszanie wspominali „Krwawą Środę” i likwidację olkuskiego getta
– Niemcy od rana chodzili koło domu. Jak tylko zobaczyli, że wstaliśmy, wtargnęli
do domu i zabrali ojca. Potem widziałem go, jak leżał koło szkoły „Dwójki” na ul.
Górniczej. Wrócił w południe. Był przerażony – opowiada o wydarzeniach z 1940 roku
Józef Mączka. Kiedy wydarzyła się „Krwawa Środa” miał 13 lat. Ale tragiczne
wspomnienia pozostały. Dlatego tak, jak wielu innych mieszkańców, których bliskich
męczyli hitlerowcy, w poniedziałek przyszedł na Rynek. Tego dnia obchodzono 66
rocznicę „Krwawej Środy” i wspominano likwidację olkuskiego getta, którą
przeprowadzono 64 lata temu.
Stanisław Kulig sam nie przeżył „Krwawej Środy”. Mieszkał wtedy w Jędrzejowie.
Ale o tym, co się stało, opowiedział mu brat, który był dręczony na jednym z miejskich
placów. Dlatego uznał, że jego obowiązkiem jest udział w tej uroczystości. Na olkuski
Rynek przyszło też wielu innych, którzy widzieli jak hitlerowcy 31 lipca 1940 roku
znieważali, bili i torturowali ich bliskich.
– Ojciec jakby przeczuł, co się stanie, bo założył grube ubranie i kurtkę. Miał
szczęście, bo leżał na ziemi. Ale tamci na Rynku leżeli na kamieniach. Kto się podniósł,
tego zaraz Niemcy kopali. Albo stawali mu na głowie. Dlatego było cichutko. Ludzie
wiedzieli, co oni potrafią i byli przerażeni. Myśleli, że ich zabiją – kończy swoją
wstrząsającą opowieść Józef Mączka.
– A wiecie kto ich uratował? – pyta Zygmunt Piechowicz. – To był transport
niemieckich żołnierzy. Przejeżdżali przez Olkusz i zatrzymali się tu. A tam, przy Babie
leżeli Żydzi. Wojsko, kiedy ich zobaczyło, to wysiadło z transportu i pytało, co się dzieje.
Ktoś im powiedział, że to bunt Polaków i trzeba ich ukarać. I wtedy kazali ich puścić.
Transport nie odjechał, dopóki tego nie zrobili – opowiada olkuszanin. Dodaje, że
opowiedział mu o tym Polak, który pracował wraz z nim w emalierni, a w „Krwawą
Środę” leżał na małym rynku na Czarnej Górze i słyszał rozmowę Niemców. Zygmunt
Piechowicz wspomina to ze łzami w oczach. Wspomnień jest więcej – jego brat leżący na
Rynku i trzej księża pod szkołą „Jedynką”, i to, że już po wszystkim, po południu, była
Msza święta w kościele...
Podczas obchodów dwóch tragicznych rocznic w Olkuszu swoimi wspomnieniami
dzielił się z mieszkańcami inny rodowity olkuszanin – Żyd Henryk Mandelbaum, ostatni
żyjący członek Sonderkomando KL Auschwitz-Birkenau. Władze miasta zaprosiły go, by
wraz z mieszkańcami uczcił pamięć żydowskich mieszkańców Olkusza, wywiezionych
do obozów w czasie likwidacji tutejszego getta. – Moja rodzina od pradziadka mieszkała
w Olkuszu. Ja urodziłem się na plantach. Potem mieszkałem w Ząbkowicach, aż przyszła
okupacja i zaczął się dramat ludzi. Byłem w getcie w Dąbrowie Górniczej. Potem
ukrywałem się u ludzi. W końcu trafiłem do Oświęcimia do Sonderkomando, które
zajmowało się paleniem zwłok. Pracowałem przy krematorium numer 5 i 2. Cudem
przeżyłem. Teraz opowiadam ten dramat, żeby do tego nigdy więcej nie doszło. Bo
normalny człowiek nawet nie umie sobie wyobrazić, co tam się działo – mówił Henryk
Mandelbaum podczas uroczystości.
Mandelbaum twierdzi, że doświadczenia wojny nauczyły go, by ofiar nie dzielić
według ich religii. – Nasz naród żydowski był prześladowany. Ale chrześcijanie przecież
też ginęli w Oświęcimiu. Dlatego mam apel, żebyśmy się szanowali i pomagali sobie
nawzajem. W polskim narodzie powinna być zgoda i jedność.
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Poniedziałkowe obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w intencji
pomordowanych i torturowanych mieszkańców Ziemi Olkuskiej – ofiar hitlerow-skiego
terroru. Odprawił ją w bazylice ks. proboszcz Stefan Rogula. Z kościoła poczty
sztandarowe i delegacje przeszły na ulicę Bóżniczą, gdzie przed wojną mieściła się
synagoga. Potem, na Rynku, głos zabrał burmistrz. – Chciałbym milczeć, jednak milczeć
ani mnie, ani nikomu spośród nas nie wolno. Musimy krzyczeć tak głośno, by cały świat
słyszał i pamiętał – mówił Andrzej Kallista. O pamięć o wojennych wydarzeniach
apelował też Bartłomiej Malowicki, przedstawiciel Fundacji Judaica. Potem Tadeusz
Taborek Przewodniczący Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w
Olkuszu poprowadził apel poległych. Po złożeniu wieńców i wiązanek kwiatów
uczestnicy obejrzeli w magistracie wystawę fotografii dokumentujących „Krwawą Środę”
oraz program multimedialny o holocauście przygotowany przez uczniów gimnazjum z
niemieckiego miasta partnerskiego Schwalbach Am Taunus.
W uroczystości uczestniczyli również: Chris Schwarz Dyrektor Galicia Jewisch
Museum, przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu, organizacje
kombatanckie i żołnierskie, delegacje Policji, Państwowej Straży Pożarnej, PTTK
Olkusz, PiS Olkusz oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy.
(IKa)
„Przegląd Olkuski”, 4.08.2006 r.
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Kłótnia o kirkut
Tak długo w Olkuszu pomijano milczeniem sprawy żydowskie, że powrót
do tego tematu wywołał ostry spór
– Jeśli magistrat natychmiast nie wypłaci nam pieniędzy za przygotowanie tablic,
jakie wiszą przy żydowskiej synagodze, zdejmiemy je lub zasłonimy. Podczas
poniedziałkowych uroczystości 64. rocznicy likwidacji getta daliśmy urzędowi 24
godziny na uregulowanie należności. Dotąd nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.
Chcieliśmy współpracy, ale nie pozwolimy na dyskredytowanie działalności
Stowarzyszenia Kulturalnego „Brama” – twierdzi prezes Jerzy Roś.
Ostry protest stowarzyszenia wywołała odpowiedź burmistrza Kallisty na zarzuty
stawiane władzom miejskim przez członka tej organizacji Olgerda Dziechciarza.
Przypomniał on wizytę w Olkuszu ambasadora Szewacha Weissa i jego reakcję, gdy
zobaczył zrujnowany cmentarz przy ulicy Kolorowej. Dodał, że dopiero pod koniec
kadencji władze zainteresowały się losem kirkutu. Podkreślał, że przez wszystkie lata, to
właśnie stowarzyszenie organizowało akcje porządkowania zabytkowej nekropolii.
Innego zdania był burmistrz Kallista, który przypomniał, że to magistrat dofinansował te
prace.
– W całości podtrzymuję opinię Olgerda Dziechciarza. Od 1999 roku w Olkuszu
wyłącznie „Brama” i jej sympatycy zajmowali się cmentarzami żydowskimi – ripostuje
Jerzy Roś.
W wypowiedziach Olgerda Dziechciarza zabrakło informacji, że prace porządkowe
zostały przeprowadzone dzięki udzielonej przez Urząd Miasta i Gminy dotacji, że
pieniądze magistratu wsparły transport macew, a także wydanie książek dotyczących
historii Żydów mieszkających na tym terenie – podkreśla Andrzej Kallista.
– Podtrzymuję stanowisko, że władze miasta były całkowicie bierne w kwestii
cmentarzy. Zabytkowe macewy, które przesłano do konserwacji czekały na odbiór kilka
lat. Potem nie było ich gdzie eksponować i podpierały ściany urzędu. Dopiero w ciągu
ostatnich kilku dni skierowano do prac porządkowych pracowników interwencyjnych i
wyasygnowano pewne kwoty na wykonanie tablic informacyjnych, w pośpiechu, tuż
przed zapowiadaną wizytą strony żydowskiej. Zarówno prace na cmentarzach jak i
publikacje były wspierane przez różne instytucje. Był to magistrat, ale też Żydowski
Instytut Historyczny i Kancelaria Prezydenta RP. Nigdy dotacje przekazywane nam na
cele związane z zabytkami kultury żydowskiej nie zostały nierozliczone – wyjaśnia
prezes Roś.
Innego zdania jest Andrzej Kallista: Rozliczenie udzielanych przez urząd dotacji
napotykało na trudności ze strony członków stowarzyszenia. W jednym przypadku
dopiero groźba skierowania sprawy na drogę sądową poskutkowała zwrotem pieniędzy
przekazanych na organizację inicjatywy kulturalnej, do której w ogóle nie doszło.
Owszem zdarzyło się raz, że pieniądze przeznaczone na sprzątanie cmentarza
dofinansowały ostatecznie druk książki, a te prace wykonaliśmy społecznie. Zdarzyło się
też, ze spóźniliśmy się ze zwrotem dotacji na imprezę kulturalną, która nie mogła się
odbyć. Wiązało się to z systemem i opłatami wynikającymi z prowadzenia konta. Co do
terminowości dokonywania rozliczeń finansowych, może warto przypomnieć
burmistrzowi Kalliście, kwestię płatności za zwycięską kampanię wyborczą w 2002 roku,
kiedy to przez kilka miesięcy zalegał prezesowi „Bramy” dwa tysiące złotych. Dopiero
publiczna pikieta w urzędzie pozwoliła na pozytywne załatwienie tej sprawy –
przypomina Jerzy Roś.
Alicja Renkiewicz
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Od redakcji
Jedną uroczystością czy pamiątkową tablicą nie da się wymazać zbiorowej,
wieloletniej amnezji kolejnych władz miasta i samych mieszkańców w kwestii
żydowskiej. Po trosze zawiniliśmy wszyscy. Mam żal do włodarzy, że oprócz skromnej
dotacji nie robili przez lata nic, by upamiętnić trzy tysiące olkuszan pochodzenia
żydowskiego, którzy przez wieki współtworzyli historię tego miasta. Mam żal do moich
nauczycieli, że podczas lekcji historii nikt nie wspomniał o olkuskim gettcie, ludziach
torturowanych i mordowanych tylko dlatego, że mieli inne przekonania religijne. Mam
żal do siebie, że o olkuskich Żydach dowiedziałam się paląc po kryjomu papierosy na
pozostałościach potłuczonych macew przy ulicy Kantego. I choć to rocznica likwidacji
getta, ciśnie się na usta ewangeliczny cytat: „Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci
kamień…”.
Alicja Renkiewicz
„Gazeta Krakowska”, 2.08.2006 r.
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Tablice pod nadzorem
Koniec współpracy urzędu i stowarzyszenia?
Straż miejska i patrol policji w pogotowiu – takie środki bezpieczeństwa podjął
olkuski magistrat na wieść o tym, że prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Brama” –
Jerzy Roś zdejmie tablice informacyjne, które kilka dni temu zamontowano w pobliżu
żydowskiej synagogi przy ulicy Bóźniczej. Szef organizacji nie pojawił się.
Jak informowaliśmy wczoraj, chciał zdjąć tablice, gdyż w jego opinii sprostowanie,
jakie zamieścił magistrat do wypowiedzi innego członka stowarzyszenia, Olgerda
Dziechciarza, deprecjonuje dotychczasową działalność organizacji na rzecz ocalenia
pamiątek po mieszkańcach miasta narodowości żydowskiej.
Powrót do przeszłości
– Jako że w sprostowaniu pan burmistrz Andrzej Kallista wytknął mi sprawy
finansowe, które zostały załatwione już trzy lata temu, postanowiłem natychmiast
rozliczyć się z urzędem i zakończyć wszelką współpracę – twierdzi Roś.
Innego zdania jest burmistrz, który nie zamierza wypłacić pieniędzy wcześniej niż
przewiduje to umowa zawarta z artystą malarzem Mariuszem Połeciem, który
przygotował projekt plastyczny i wykonał tablicę. Jerzy Roś opracował zawartą na nich
historię olkuskich Żydów.
Nie zapłaci wcześniej
– Zgodnie ż umową, wynagrodzenie w kwocie trzech tysięcy złotych brutto
zostanie wypłacone przelewem na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty złożenia
rachunku. Zapłata ma trafić na konto wskazane przez pana Połecia do 9 sierpnia. Dlatego
też nie są dla mnie zrozumiałe groźby pana Rosia, iż daje gminie 24-godzinny termin na
zapłatę za tablice, a w innym przypadku zerwie ją lub zasłoni – argumentuje szef
magistratu.
Chce przeprosin
– Mniej chodzi o pieniądze, a bardziej o przeprosiny. Wypowiedzi Olgerda
Dziechciarza nie uprawniały do atakowania naszego stowarzyszenia i przypomi-nania
spraw sprzed kilku lat. Nasz kolega przedstawił obiektywną prawdę o tym, jak
traktowana była kwestia żydowska, nie tylko przez obecne władze miasta, ale i poprzednie zarządy. Stowarzyszenie działa od 1999 roku i nawiązywaliśmy współpracę z
wszystkimi włodarzami miasta – argumentuje Roś.
Nie zmieni zdania
Prezes raczej nie ma co liczyć ną przeprosiny. W oficjalnym piśmie skierowanym
do naszej redakcji szef magistratu podtrzymał wszystkie stwierdze-nia zawarte w swojej
polemice, a dotyczące nieterminowego rozliczenia dotacji udzielonej przez gminę na
porządkowanie olkuskiego kirkutu.
Jerzy Roś nie chce zdradzić, czy nadal zamierza zasłonić pamiątkowe tablice. –
Mam opory. Z mojego powodu angażowano policję i straż miejską, która w tym czasie
mogła zajmować się poważniejszymi zadaniami. Może pilnować fontanny, żeby znów nie
zniszczył jej jakiś wandal – mówi z przekąsem.
Choć magistratowi i stowarzyszeniu chodzi o to samo, raczej nie ma co spodziewać
się ponownego nawiązania współpracy. – Nie ma takiej możliwości, przynajmniej przed
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zakończeniem tej kadencji samorządu – ocenia prezes.
Alicja Renkiewicz
„Gazeta Krakowska”, 3.08.2006 r.
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Ciszej na grobami!
Jeszcze nie przebrzmiały słowa olkuskiego Żyda Henryka Mandelbauma, który
podczas uroczystości 64 rocznicy likwidacji olkuskiego getta nawoływał do zgody.
Jeszcze nie dopaliły się lampki ustawione pod tablicami przypominającymi dzieje i
tragedię olkuskich Żydów, gdy na łamach jednego z dzienników i olkuskich forów
internetowych rozgorzała burzliwa dyskusja. Nie będę opisywał jej poziomu i stylu, bo
nie warto. Gdyby sekundował jej sędzia, posypałyby się żółte i czerwone kartki. Po obu
stronach.
Przez długie lata wokół tematyki żydowskiej w Olkuszu panowała cisza
przerywana sporadycznie tekstami autorstwa osób, którym leży na sercu historia miasta.
Pisaliśmy w nich, że to wstyd dla mieszkańców i władz miasta, że umiera pamięć o
olkuskich Żydach, którzy stanowili jedną trzecią ludności Olkusza. Że umierają miejsca z
nimi związane, jak choćby cmentarze. Groch o ścianę.
Dopiero przed kilkoma laty zaczęło się coś dziać. Ukazało się kilka książek
poświęconych olkuskim Żydom. Członkowie stowarzyszenia „Brama” zaczęli
porządkować olkuskie cmentarze żydowskie. Część z tych działań była dofinansowywana
przez olkuski magistrat. Myślałem sobie naiwnie, że mimo różnic politycznych i
osobistych animozji potrafią się dogadać. Mieszkają w tym samym mieście, chodzą po
tych samych ulicach i tak samo zależy im, żeby pamięć o olkuskich Żydach nie poszła w
niepamięć. Myślałem, że skoro „Brama” ma pomysły jak tę pamięć zachować, a władze
miasta pieniądze na ich realizację, to będzie szło ku lepszemu. Byłem w błędzie. Teraz
zakopano tyle co rozpaloną fajkę pokoju i wykopano topory. Ale ponieważ staram się być
optymistą dostrzegam pozytywy. Latem za rok, nie będzie wypadało nie urządzić
okrągłej 65. rocznicy likwidacji olkuskiego getta. Na murze „Brengardy” pozostaną
tablice o Żydach i synagodze.
Pojechałem wczoraj na olkuski cmentarz żydowski. Cisza i pustka. Jak zawsze. Na
szarych, zniszczonych przez wiatry i deszcze macewach, jak blizny jaśnieją ślady
świeżych pęknięć i złamań. Jakieś gnojki zrobiły sobie miejsca do siedzenia przy ognisku
z połamanych płyt upamiętniających ludzi. Tak wygląda pamięć olkuszan o
mieszkańcach tego miasta – Żydach.
Jacek Sypień
„Dziennik Polski”, 4.08.2006 r.

248

Pomnik na Starym Cmentarzu w Olkuszu
W dniu 12 czerwca 2005 r. nastąpiło odsłonięcie na starym cmentarzu w
Olkuszu pomnika poświęconego pamięci mieszkańców ziemi olkuskiej
zamordowanych w czasie drugiej wojny światowej w hitlerowskich więzieniach i
obozach koncentracyjnych. Autorką projektu pomnika jest Katarzyna Krzykawska,
absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, która
również kierowała pracami związanymi z jego wykonaniem. Pomnik składa się z
dwóch części. „Pierwszą – napisała Katarzyna Krzykawska – stanowi poziomy
monolit w kształcie półkolistego powiększającego się ku środkowi „ofiarnego stosu”
symbolizującego falę ludobójstwa. Na jego frontowej pochyłej ścianie wykuto
ręcznie napis: „Mieszkańcom Olkusza i ziemi olkuskiej zamordowanym w obozach
koncentracyjnych i hitlerowskich więzieniach w latach 1940-1945 w hołdzie
społeczeństwo, Olkusz 2005”.
Ponadto na jego frontowej pochylonej ścianie wykuty ręcznie powyższy tekst
zakończony jest w najwyższym punkcie płaskorzeźbą Krzyża Oświęcim-skiego.
„Płaskorzeźba – jak stwierdza twórczyni pomnika – wzbogacona elementem drutu
kolczastego w metaloplastyce stanowi centralny zwornik całości. Wewnętrzna pionowa
ściana „Ofiarnego Stosu” mieści wiercone w bryle gniazda na urny z ziemią z obozów
koncentracyjnych. Całość zamyka na obwodzie półkula – zespół ażurowo
uszeregowanych pionowych brył kamiennych, każda osadzona na specjalnej zalewie
betonowej. Przednie pionowe ściany brył szlifowane stanowią tablice dla tekstów.
Nazwiska ofiar grupowane są alfabetycznie w układzie obozów koncentracyjnych
zakończone zbiorowym tekstem dla ofiar bezimiennych.
Na ostatniej z tablic został umieszczony napis: „Pamięci kilkunastu tysięcy
Żydów z Olkusza i ziemi olkuskiej, głównie bezimiennych ofiar komór gazowych w
KL Auschwitz-Birkenau i w Bełżcu” oraz cytat „Różne są języki naszych modlitw,
lecz łzy są zawsze takie same. Abraham Joshue Heschel”.
Intencje pomysłodawców budowy pomnika najlepiej oddają słowa Prymasa
Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Gdy gaśnie pamięć ludzka wówczas
mówią kamienie”. Na pięciu kamiennych tablicach na wieczne czasy utrwalone zostały
nazwiska – Polaków i Żydów – mieszkańców ziemi olkuskiej, którzy zginęli w obozach
koncentracyjnych: Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Gross-Rosen,
Mauthausen-Gusen, Mittelbau, Neuengamme, Ravensbrück i Sachsenhausen,
opracowane przez starszego kustosza dr. Adama Cyrę z Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu:
AUSCHWITZ
ADAMCZYK JAN, ADAMCZYK JANINA, AUSSCHENKER GERSCHON ISRAEL,
BAGIEŃSKI ZDZISŁAW, BAGIŃSKI WACŁAW, BARAN EDWARD, BARAN
KATARZYNA, BARAN LUDWIK, BARAN STANISŁAW, BARCZYK BOLESŁAW,
BARCZYŃSKI WŁADYSŁAW, BĘBENEK MIECZYSŁAW, BIAŁY BRONISŁAW,
BIEŃ STANISŁAW, BOBYLA LEOKADIA, BOCZEK ROMAN, BODZIOCH
STANISŁAW, BRAT JACHETA, BRATEK WIKTOR, BRYZIK STANISŁAW,
CAPIGA CZESŁAW, CEBO ANTONI, CEBO TEOFIL, CHODOROWSKI ANZELM,
CIECHANOWICZ PIOTR, CURYŁO BRONISŁAWA, CURYŁO STEFAN, CYGLER
CHAIM, CYMBLER HARKA, CZARNECKI MARIAN STEFAN, CZARNOTA
ANIELA, CZARNOTA FRANCISZKA, CZARNOTA JÓZEF, CZARNOTA JÓZEF,
CZARNUL STEFAN, CZECH CZESŁAW, CZECH LEON, DĘBSKA FRANCISZKA,
DĘBSKA MARIA, DĘBSKI STEFAN, DŁUGOSZEWSKI JAN, DROZDOWSKI
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STEFAN, DROŻYŃSKA MARIA, DROŻYŃSKI STANISŁAW, DZIEDZIC
TADEUSZ, DZIEWIECKI FAJTEL, DZIURA MARIAN, DZIWAK STANISŁAW,
EIZENMAN BEREK ISRAEL, ENGLARD CHIL, FABIJAŃSKI STEFAN, FILIPEK
DONAT, FISZEL LAJB, FRANKOWSKI MIECZYSŁAW, GAŁKA EMILIA,
GRZEGORCZYK JAN, GWIAZDA TADEUSZ, HABERKA WŁADYSŁAW, HAGNA
ROMAN, HALEJAK MARIA, HENZOLDT KAZIMIERZ, HONDEL JÓZEF, HRABIA
EDWARD, JAGODZIŃSKA TERESA, JANECZKA WINCENTY, JANUSZEK
ANTONI, JAŃCZYK STANISŁAW, JARNO LEOPOLD, JASICA HELENA,
JAWORSKI JÓZEF, JELEŃ ZOFIA, JĘDRUSZEK STEFAN, JOCHYMEK ANTONI,
JURCZYK IGNACY, JURCZYK STANISŁAW, JUSTYN FRANCISZEK,
KACZMARZYK MARIAN, KAPTUR MARIA, KAROŃ WŁADYSŁAW,
KASPERCZYK JAN, KASPERKIEWICZ STEFAN, KASPRZYK BRONISŁAW,
KAZIBUT JULIUSZ, KAZNODZIEJ ZBIGNIEW, KIERES MARIAN, KLICH JAN,
KLICH JÓZEF, KLICH WINCENTY, KOCJAN EDWARD, KORCIPA JÓZEF,
KOŚCIŃSKI BRONISŁAW, KOZAK BOLESŁAW, KOZIOŁ JULIAN, KOZIOŁ
STANISŁAW, KRZYSTAŃSKI JAN, KUBICZEK JÓZEFA, KUBICZEK ŁUCJA,
KUDERA PROSPER, KUDŁA JAN, KULAWIK KRYSTYNA, KULESA
STANISŁAW, KULIKOWSKA BALBINA, KURTZ FRYDERYKA SARA,
KWIATKOWSKI WALENTYN, LATACZ STEFAN, LATACZ WOJCIECH,
LEKSTON STANISŁAW, LESER CHAIM ISRAEL, LEŚ EDWARD, LISIAKIEWICZ
WŁADYSŁAWA, LUPA WIESŁAW, ŁASKAWIEC ZYGMUNT, ŁYDKA JAN,
ŁYDKA JÓZEF, MACHAJSKI AUGUSTYN, MARCINKOWSKI CZESŁAW,
MARCINKOWSKI STANISŁAW, MARCZYK WŁADYSŁAW, MARDZIAŁEK
JÓZEF, MARKIEWICZ IGNACY, MATERKA MAGDALENA, MICHALSKI JÓZEF,
MIGAS STANISŁAW, MISZTAL FRANCISZEK, MISZTAL WŁADYSŁAW,
MORGEN ISER, MUDYNA EUGENIUSZ, MULARCZYK ANTONI, MULARCZYK
JAN, MULARCZYK JÓZEF, MULARCZYK STEFAN, MUSZALSKA ANASTAZJA,
NAWROT FELIKS, NAWROT TADEUSZ, NIEMCZYK PIOTR, NIEMCZYK
STANISŁAW, NOWAK IGNACY, NOWAK JÓZEF, NOWAK WINCENTY,
ORBACH NAFTALI, ORBACH WOLF, ORZECHOWSKI EDWARD, OTOK
STEFAN, PACIEJ JAN, PALACZ FRANCISZEK, PASIERB JAN, PAWŁOWSKI
HENRYK, PENKALA JAN, PERGRYCHT JAKOB, PETLIC MARIANNA, PIASECKI
WŁADYSŁAW, PIĄTEK LEON, PIĄTEK ŁUKASZ, PIĄTEK WŁADYSŁAW,
PIEKOSZEWSKA ANASTAZJA, PIEKOSZEWSKI JAN, PIETRASZEWSKI JÓZEF,
PIETRZYK WŁADYSŁAW, PIŁKA JÓZEFA, PIOTROWSKA MARIA, PODGÓRSKI
JAN, POSELEK KAZIMIERZ, PROBIERZ STANISŁAW, PURAK WITOLD,
REPPER MARGOT SARA, REPPER VIKTORIA, ROGÓŻ TOMASZ, ROGÓŻ
WINCENTY, ROSOŁEK KATARZYNA, ROSOŁEK MARIA, ROTARSKI BOGDAN,
ROTENBERG MARIA, ROZLAŁ STANISŁAW, RUSIK JÓZEF, SADOWSKA
WANDA, SAPIŃSKI ZYGMUNT, SCHOLZ RUDOLF, SEWERYN HENRYK, SIUDA
MARIA, SKÓRA FRANCISZEK, SKUPIEŃ JAN, SŁABOŃ FRANCISZEK,
SOSNOWSKI JAN, SPYRA TEODOR, STACH FRANCISZEK, STACH JÓZEFA,
STACH
SALOMEA,
STAHL
ABRAM,
STAMIROWSKA
ANNA,
STARCZYNOWSKI
ANDRZEJ,
STASZKIEWICZ
AUGUSTYN,
STERA
MARIANNA, STRUZIK MIECZYSŁAW, SUSZLIK PAWEŁ, SWĘDZIOŁ JÓZEF,
SWĘDZIOŁ STANISŁAW, SYGUŁA JAN, SZCZEPANEK FRANCISZEK,
SZCZEPANEK STANISŁAW, SZCZYGIEŁ KONSTANTY, SZELĄG TADEUSZ,
SZROMIK WŁADYSŁAW, SZTYCKI PINKUS LEJB, SZTYLER STANISŁAW,
SZUBA HONORATA, SZYMCZYK JÓZEF, ŚLĘZAK JAN, ŚWIDA TADEUSZ,
ŚWIDZIŃSKI JULIAN, TRACZ HELENA, TRZCIONKOWSKI MARIAN,
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WADOWSKI MAKSYMILIAN, WAWRZECKI JÓZEF, WĄS JÓZEF, WOCZYK
FRANCISZKA, WOJDYŁA SZYMON, WOLNICKI JAN, WOŹNICZKO LEONARD,
WSPANIAŁY ZENON, ZADOROŻNA SABINA, ZIAJA STEFAN, ZIĘTEK STEFAN,
ZIĘTEK TADEUSZ, ZUB JAN, ŻUREK ANDRZEJ
BUCHENWALD
DĘBSKI WŁADYSŁAW, FERDEK WŁADYSŁAW, KAŁUŻA JAN, KRZEMIŃSKI
PIOTR, LEVIT JOSEF, RAJCHMAN JERZY, RYDZYK FRANCISZEK, SIKORA
JAN, SZCZERBA STANISŁAW
DACHAU
BARANEK STANISŁAW, BINEK JAN, BRODZIŃSKI ROMAN, GRACA HENRYK
FLOSSENBÜRG
GALAS STANISŁAW, KALARUS WŁADYSŁAW
GROSS–ROSEN
GÓRBIEL JERZY, GÓRBIEL STANISŁAW, KALARUS JÓZEF, KALARUS
TADEUSZ, KAŁUŻA KAROL, KŁYSIŃSKI WŁADYSŁAW, KOCJAN PIOTR,
ŁYDKA FELIKS, NAWARA PIOTR, OTRĘBSKI MARIAN, PAPIERNIK JÓZEF,
SZOTA KAZIMIERZ, WÓJCICKI BOLESŁAW, ŻUREK MICHAŁ
MAUTHAUSEN–GUSEN
ALEKSIEJEW ALEKSANDER, BACHTIG HENRYK, BARCZYK STANISŁAW,
CEMBRZYŃSKI JÓZEF, CEMBRZYŃSKI STANISŁAW, CHMIELEWSKI
HENRYK, CZERWIŃSKI JÓZEF, CZERWIŃSKI STANISŁAW, DUBIEL JÓZEF,
FECZKO KAROL, GORAJ ANTONI, IMIOŁEK STANISŁAW, JAGODZIŃSKI
WIESŁAW, JUSZCZYK KONRAD, KIKA PIOTR, KORDASIEWICZ WŁADYSŁAW,
KRAWCZYK MARIAN, KRZEPISZ STANISŁAW, KULAWIK MARIAN,
OSNOWSKI FRANCISZEK, PARAS STEFAN, PIELKA PIOTR, RAJ JAN, RATOŃ
PIOTR, ROTMENCZ MAJER, ROTARSKI BOGDAN, RYŚ BRONISŁAW,
SIERMANTOWSKI ANTONI, SMULSKI STANISŁAW, SOŚNIERZ JÓZEF,
SUWALSKI BOLESŁAW, SUWALSKI JÓZEF, SZCZĘSNY KAZIMIERZ, TYLEC
HENRYK, WIERCIOCH PIOTR, WYGAŚ BRONISŁAW, WYGAŚ FRANCISZEK,
ZIARNO BOLESŁAW, ZUB FRANCISZEK
MITTELBAU–DORA
FLOREK JAN, GOC JAN, LEŚNIAK TADEUSZ, PIERWOCHA JAN, TREPKA
ANDRZEJ, TRZCIONKOWSKI ANTONI, URBAN MARIAN, WIECZOREK
WACŁAW, ZGADZAJ WINCENTY
NEUENGAMME
OTRĘBSKI FRANCISZEK, PROHFESSORSKI MAJEM
RAVENSBRÜCK
MATUSIAK ANTONI
SACHSENHAUSEN
JEZIORAŃSKI ZBIGNIEW, STARCZYŃSKI ZDZISŁAW
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HITLEROWSKIE WIĘZIENIA
BYTOM
PIĄTEK IZYDOR
PAWIAK
ANTONI KOCJAN35
KATOWICE
MACKIEWICZ WŁADYSŁAW, ŻOŁĄDŹ ROMAN
MYSŁOWICE
CURYŁO BOLESŁAW, KALARUS MARIA, KOCHAŃSKI KAROL, KOCHAŃSKI
WINCENTY, KORNOBIS STANISŁAW, WALNIK ADAM, WOWCZYK TADEUSZ
SOSNOWIEC
BANYŚ BOGUSŁAW, GAŁKA WINCENTY, GAŁKA FRANCISZEK, HAŁECZEK
ALEKSANDER, HERIAN STANISŁAW, KLICH STANISŁAW, KLUCZEWSKI
JÓZEF, KOCJAN JAN, KRÓL FRANCISZEK, KULIG JAN, KUŚMIERCZYK
KAROL, ŁASKAWIEC JAN, MAKUSEK RYSZARD, POLAN STANISŁAW,
PORADA EUGENIUSZ, RYDZEK STANISŁAW, SEWESTIANÓW KONSTANTY,
SIKORA JAN, SROKOSZ KONSTANTY, STARCZYNOWSKI BOGUSŁAW,
SZCZUBIAŁ STANISŁAW, ŚWIERCZ JAN, ZACŁONA WŁADYSŁAW
ORAZ PAMIĘCI TYCH OFIAR, KTÓRYCH IMION I NAZWISK LUB
MIEJSCA ŚMIERCI NIE ZDOŁANO USTALIĆ.
Odsłonięcie pomnika w dniu 12 czerwca 2005 r. zgromadziło wielu gości, wśród
których był także wojewoda małopolski Jerzy Adamik oraz samorządowcy,
parlamentarzyści, oficerowie Wojska Polskiego, przedstawiciele władz kościel-nych, byli
więźniowie obozów koncentracyjnych, pracownicy Państwowego Muzeum AuschwitzBirkenau w Oświęcimiu i członkowie Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem.
Społeczność żydowską reprezentował przewodniczący gminy żydowskiej z Katowic –
Andrzej Młynarski oraz Henryk Mandelbaum, który urodził się w Olkuszu i był
więźniem KL Auschwitz, nr 181970. Ceremoniałowi asystowała kompania honorowa ze
sztandarem 6. Brygady Desantowo-Szturmowej z Krakowa.
Akt erekcyjny pomnika wmurowali wojewoda Jerzy Adamik, Andrzej Młynarski,
Tadeusz Taborek – przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób
Represjonowanych oraz Kazimierz Czarnecki – prezes Związku Byłych Więźniów
Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych (Koło nr 2) w Olkuszu,
który był inicjatorem powstania pomnika i przewodniczącym społecznego komitetu jego
budowy.
Następnie wmurowane zostały przy pamiątkowych tablicach urny z ziemią z terenu
obozów, w których ginęli mieszkańcy ziemi olkuskiej. Aktu tego dokonali ci, którzy
przeżyli pobyt w hitlerowskich obozach lub ich krewni. Modlitwę przy pomniku
Nazwisko Antoniego Kocjana nie zostało wyryte na pomniku – zob. tekst tegoż autora
opublikowany wcześniej na Ilkus.pl (s. 136) oraz artykuł „Pomnik dziurawej pamięci” Ireneusza
Cieślika (s. 148) – przyp. red.
35
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odmówiono w obrządku katolickim i żydowskim. Uroczystości na starym cmentarzu
zakończono złożeniem pod pomnikiem wiązanek kwiatów przez delegacje i olkuszan.
Druga część uroczystości odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu,
gdzie kilkudziesięciu osobom, instytucjom i firmom wręczono okolicznościowe dyplomy
i medale za zasługi w budowie pomnika. Tam również odbyła się promocja książki
Adama Cyry „Mieszkańcy ziemi olkuskiej w hitlerowskich więzieniach i obozach
koncentracyjnych”, która została wydana dzięki staraniom Urzędu Miasta i Gminy w
Olkuszu oraz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
Dr Adam Cyra
tygodnik internetowy polskiejutro.com, nr 222–223 (7-14.08.2006)
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Uratować macewy
– Na pewno się tym zajmę i nie dopuszczę, aby te cenne i zabytkowe macewy uległy
zniszczeniu – deklaruje Jacek Wilk, Miejski Konserwator Zabytków w Olkuszu. Sprawa
dotyczy kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu zabytkowych XVII wiecznych macew,
czyli żydowskich nagrobków, którymi wyłożone są dopływy, a może także dno
nieczynnego zbiornika przeciwpożarowego na olkuskich Pomorzanach.
Zbiornik znajduje się na prywatnej działce, na której niedawno rozpoczęły się prace
budowlane. Teraz trwają tam prace ziemne i było ryzyko, że w ich trakcie macewy
ulegną zniszczeniu. – Pojadę na miejsce i zwrócę się do właściciela nieruchomości, aby
jeśli będzie prowadził prace w terenie, gdzie znajduje się zbiornik i dopływy, starał się
nie uszkodzić macew, wydostał je, a my je później odbierzemy – zapowiada Jacek Wilk. O
to, aby nie dopuścić do zniszczenia macew monitował w olkuskim magistracie Olgerd
Dziechciarz, historyk i członek stowarzyszenia „Brama”, które zajmuje się między
innymi ratowaniem żydowskich zabytków Olkusza.
Skąd zabytkowe macewy znalazły się w zbiorniku? Pochodzą one z najstarszego
olkuskiego cmentarza żydowskiego przy ul. Kolorowej. Cmentarz o powierzchni 58
arów został założony w połowie XVI wieku, a najstarsze, znalezione dotąd macewy
pochodziły z XVII wieku. Pod koniec wojny Niemcy przekopali przez cmentarz głęboki
rów przeciwczołgowy. Część ocalałych macew wywieziono na teren przedwojennego
gimnazjum przy ul. Piłsudskiego i wybrukowano nimi podwórko. Część trafiła na dno
zbiornika przeciwpożarowego na Pomorzanach. Po wojnie cmentarz został zapomniany i
stał się miejscem gdzie wywożono gruz i śmieci.
Przed kilkunastu laty wybrano 8 najcenniejszych, XVII wiecznych macew, które
znajdowały się na terenie tego cmentarza i oddano je do konserwacji w Kielcach. Mijały
lata, a ponieważ władze miejskie nie interesowały się losem macew, sprawą zajęła się
„Brama”. Okazało się, że zakład kamieniarski, który zajmował się macewami dawno
zbankrutował. Resztki macew znaleziono za płotem. W całości zachowała się tylko jedna
z ośmiu macew i jedna tumba, które przed trzema laty przywieziono do Olkusza.
Jacek Sypień
„Dziennik Polski”, 9.08.2006 r.
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Zniszczenie zabytkowych nagrobków na Pomorzanach
Wysłany: Czw 21–09–2006 13:07

Temat postu: Zniszczenie zabytkowych nagrobków na Pomorzanach
Rzeczniku prasowy Urzędu Miasta w Olkuszu Jarosławie Medyński, odezwij się,
wytłumacz olkuszanom, dlaczego pracownik urzędu konserwator z Bożej łaski Jacek
Wilk nie kiwnął palcem w sprawie nagrobków żydowskich w zbiorniku wodnym na
Pomorzanach. Niemcy je tam wywieźli, od lat było o nich wiadomo, chyba z dziesięć
razy chodziłem w ich sprawie ostatnio do urzędu, coś mieliście zrobić, Wilk miał pismo
wystosować, ale tego nie zrobił. Tymczasem właściciel terenu, który się tamże buduje,
zasypał je ziemią, a te, które wystawały zniszczył (leżą potłuczone). Jak rozumiem miasta
nie interesuje co się robi z jego zabytkami. Konserwator od wielu lat nie kiwnął palcem w
żadnej sprawie, tylko w tym roku ma na koncie nie kiwnięcie palcem przy wyburzaniu
zabytkowych budynków fabrycznych w OFNE, a teraz doszły do tego nagrobki na
Pomorzanach. Ciekawe, czy gdyby tam były pomniki katolickie z XVII wieku, to też
można by je potłuc?! Byłem tam kilka razy, rozmawiałem z robotnikami, dziś byliśmy
tam z Jurkiem Rosiem, po nas ponoć pojechał tam Wilk, ale tylko dlatego, że go tam
pogonił wiceburmistrz Rzepka (do którego dzwoniłem) – tyle, że teraz już jest za późno!
O sprawie powiadomiłem już Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, obdzwonione
są też redakcje gazet i telewizje. Koniec cackania się!
Bez wyrazów, bo mi się cisną na usta niecenzuralne
Olgerd Dziechciarz
Łukasz
Skąd: Olkusz–Gniezno
Wysłany: Sob 23–09–2006 12:08

Temat postu: zniszczenie nagrobków – kompromitacja olkuskich władz
A rzecznik urzędu milczy... no bo co ma powiedzieć: że Olkusz miasto historyczne o
historię nie dba??? Zachowanie pana konserwatora to kompromitacja nie tylko władz
miasta (czy przypadkiem nie burmistrz wybiera konserwatora?), ale również nas
mieszkańców. Niestety takie wybraliśmy władze...
Teraz już za późno, ale rozwiązanie może być tylko jedno – jeśli władze chcą zachować
twarz – natychmiastowe zwolnienie pana konserwatora z zajmowanego stanowiska.
Chyba że w Olkuszu mamy jakiś układ...
JR
Wysłany: Pon 25–09–2006 12:17

Właśnie przywieźliśmy dwa fragmenty tej starszej macewy (chyba XVIII wiek) i jeden
kawałek nowszej, pozostał tam duży fragment tej nowszej, nie daliśmy rady wyrwać go z
błota, spróbujemy następnym razem – teraz rzecznik ze spokojem może napisać: „dzięki
aktywnej działalności burmistrza, viceburmistrza itd..... udało się uchronić przed
zniszczeniem ...”
Wysłany: Sob 30–09–2006 09:50

W dzisiejszym „Przeglądzie Olkuskim” rzecznik prasowy urzędu miasta, pan Jarosław
Medyński łże jak pies: twierdzi, że magistrat dał pieniądze na wydobycie macew!
To nieprawda – osobiście wydłubywałem je z błota, dźwigałem do samochodu, a później
do garażu, gdzie są obecnie złożone – nie dostałem za to ani złotówki...
Zapewne kasą podzielili się ci, co tam bliżej koryta siedzą.
Jerzy Roś
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piotr'ek
Wysłany: Nie 01–10–2006 08:41

Ja bym raczej obstawiał, że zostały wysłane jako pomoc gospodarcza do uciskanego i
gnębionego Izraela. Dzięki tym pieniądzom kilkoro izraelskich dzieci będzie mogło
przyjechać na wycieczkę do Polski.
Wysłany: Pon 02–10–2006 07:40

Temat postu: Zniszczenie zabytkowych nagrobków na Pomorzanach
W „PO” napisano: „Pełniący obowiązki rzecznika prasowego UMiG Jarosław Medyński
poinformował, że złamane zostały dwie macewy, ale tylko jedna z nich nosi cechy
zabytkowej”. Czy to znaczy, że druga macewa była nowa? I czy, zdaniem rzecznika,
nowe nagrobki można w Olkuszu swobodnie niszczyć?
Krzysztof Kocjan
JR
Wysłany: Pon 02–10–2006 14:00

Ta starsza, przewieziona prawie w całości, chociaż świeżo rozbita na dwie części
pochodzi prawdopodobnie z 1 połowy XVIII wieku – Darek Rozmus nie jest pewien
wartości liczbowej jednej z liter. W każdym razie nie może być młodsza niż wiek XIX.
Druga z macew jest zapewne młodsza, ale też prawdopodobnie z XIX – początku XX
wieku, bo później cmentarz już chyba nie funkcjonował.
Nowomowy rzecznika nie zamierzam komentować – najlepszy dowód co on sam o sobie
myśli to fakt, że podkulił ogon pod siebie i od tygodnia się nie wypowiada.
Wysłany: Wto 03–10–2006 08:44

Szanowny Panie Jerzy Roś,
przykro mi, że nie znalazłem wcześniej czasu, by odpowiedzieć na wspólny atak Pana i
Pana kolegów. Uważam, że treści i poziom, do jakiego nie po raz pierwszy posunął się
Pan w swych publicznych wypowiedziach, nie zasługuje na jakąkolwiek odpowiedź poza
zaproszeniem do sądu. Mimo to, forumowiczom należy się kilka słów wyjaśnienia, by
sami mogli ocenić kto i w jaki sposób kłamie. Decyzja o przekazaniu środków na
wydobycie wszystkich (a nie tylko dwóch) macew zapadła w obecności wielu osób na
miejscu zdarzenia. Zarzucanie mi nieprawdy jest zatem łatwym do udowodnienia
kłamstwem. Wyjęcie dwóch uszkodzonych macew dopiero na wieść o decyzji wydobycia
i zabezpieczenia wszystkich, sprawia wrażenie zamiaru skuteczniejszego wykorzystania
całej tej sprawy dla kolejnych publicznych ataków. Dlaczego bowiem stowarzyszenie,
które publicznie głosi swe społeczne zaangażowanie na rzecz ratowania zabytków kultury
żydowskiej nie uczyniło tego wcześniej? W oświadczeniu, którego treść z każdym
kolejnym Panów wpisem ulega coraz to ciekawszym transformacjom i interpretacjom,
nigdzie nie jest napisane, że druga z uszkodzonych macew nie była zabytkowa. Podobnie,
jak w przypadku oceny Pana dr Rozmusa, tak również opinia Miejskiego Konserwatora
Zabytków nie dawała 100% pewności, co do jej wieku. To są fakty. Rozumiem, że
zawarte w oświadczeniu wyjaśnienia dotyczące rzeczywistego przebiegu wydarzeń oraz
niespodziewanie nikłe zainteresowanie mediów i mieszkańców tą sprawą są dla Panów z
wielu powodów mocno niezadowalające. Mogę jedynie wyrazić ubolewanie, że do tego
bardzo przykrego zdarzenia doszło i mimo różnic zdań szczerze życzyć Panom wielu
kolejnych sukcesów w ratowaniu zabytków kultury żydowskiej na naszym terenie.
shi
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Wysłany: Wto 03–10–2006 10:25

Zaproś mnie do sądu – tam będziesz mógł swoje pokrętne wywody przedstawiać do woli.
Na razie fakty są takie:
– od 6 lat wiadomo, że te macewy tam są
– od 4 lat wiedzą o tym oficjalnie władze miasta
– w zeszłym roku też same władze miasta wydały uzgodnienia do pozwolenia na budowę
– w tym roku, już podczas trwania budowy, Olgerd 10 razy (co najmniej) interweniował
u kogo? ano, u władz miasta!
– kto palcem nie kiwnął? ano, władze miasta!
– kto znalazł rozbite dwie macewy? my, a nie władze miasta!
– władze miasta przyszły nad dziurę, wyraziły ubolewanie i powiedziały, podkreślam
powiedziały (Twoimi ustami), że dadzą pieniądze na ich wydobycie
– jedną i 1/4 macewy wydobyłem ja z Jackiem Wilkiem, bo jakby nie to, to leżałyby w
błocie do dzisiaj, czekając aż „słowo (władz miasta) stanie się ciałem” – tzn. ktoś się nimi
zainteresuje
Tyle faktów, jeżeli kłamię, to faktycznie idź do sądu, chyba, że chcesz mnie pozwać za
nazwanie Cię „Kłamliwym psem”, to też proszę bardzo: takiej władzy służysz, trzyma cię
na łańcuchu, daje miskę z żarciem, to się nie dziw, że zapracowałeś sobie uczciwie na
opinię.
Jerzy Roś
Wysłany: Wto 03–10–2006 11:54

Temat postu: Do Pana „shi”
Szanowny Panie „shi”,
Napisał Pan: „W oświadczeniu, którego treść z każdym kolejnym Panów wpisem ulega
coraz to ciekawszym transformacjom i interpretacjom, nigdzie nie jest napisane, że druga
z uszkodzonych macew nie była zabytkowa.”
Wyjaśniam więc Panu, choć napisałem to przecież wyraźnie, że mój cytat pochodził z
„Przeglądu Olkuskiego” (29 września 2006 r., artykuł „Zniszczono zabytkowe nagrobki”,
autor (IKa), strona 3, w prawym górnym rogu, koniec drugiej i początek trzeciej kolumny
– gdyby miał Pan problemy ze znalezieniem). Jest tam napisane: „Pełniący obowiązki
rzecznika prasowego UMiG Jarosław Medyński poinformował, że złamane zostały dwie
macewy, ale tylko jedna z nich nosi cechy zabytkowej.” Jeśli to nieprawda, to proszę
zażądać opublikowania sprostowania od redakcji „PO” zamiast robić publicznie idiotę z
kogoś, kto przywiązuje wagę nie tylko do brzmienia, ale i znaczenia słów. A w języku
polskim coś, co nie nosi cechy zabytkowej, po prostu zabytkiem nie jest, tak jak ktoś, kto
nie nosi cechy idiotycznej, nie jest idiotą.
Krzysztof Kocjan
Wysłany: Wto 03–10–2006 12:02

Panie Roś,
cieszę się, że zaczął Pan operować konkretami, proszę więc doprecyzować, kto posiadał
ową wiedzę o macewach i od kiedy? Tylko proszę nie stosować już tych zabawnych
wybiegów w stylu: ktoś mnie uspokoił, że rzeczywiście pieniądze za tablice do niego
trafią, podczas gdy znacznie wcześniej została z tym kimś zawarta umowa z określeniem
terminu płatności. Zna Pan zapewne drogę służbową pism i obieg informacji w urzędach.
Proszę wreszcie najpierw fakty sprawdzić, a dopiero potem publikować swe fantastyczne
opinie i domniemania na ich temat. Cieszę się, że Pan Jacek Wilk pomagał przy
wydobywaniu macew, bo to właśnie Pan Jacek Wilk jako Miejski Konserwator Zabytków
jest w tym mieście odpowiedzialny za ochronę zabytków. Burmistrz dowiedział się o
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sprawie macew w dniu ich uszkodzenia właśnie z ust Pana Jacka Wilka. To właśnie Pana
Jacka Wilka Burmistrz zobowiązał w obecności wielu będących na miejscu zdarzenia
osób do niezwłocznego zajęcia się tą sprawą i zobowiązał do uruchomienia w tym celu
środków przeznaczonych na inne zadania. Informacje te może Pan zatem bez trudu
zweryfikować u osoby, z którą wydobywał Pan macewy. Myślę, że warto, by wreszcie
poznał Pan fakty, o których tak wiele Pan pisze, które z taką łatwością i śmiałością Pan
ocenia nie stroniąc przy tym od epitetów.
Mnie, mimo intensywnych prób, nie jest Pan w stanie obrazić. Tym bardziej
porównaniem do zwierząt, do których czuję dużą sympatię. Dziwią mnie natomiast nieco
Pana odniesienia do moich służbowych związków z pracodawcą. O ile się nie mylę Pan
chętnie sprzedawał politykom swe umiejętności i ponoć czyni to nadal nie gardząc
„miską” u sprawujących aktualnie władzę. Czy to prawda? Czy prawdą jest, że wiązał
Pan z tą działalnością nadzieje na owe „bycie na łańcuchu i miskę”?
Proponuję przed odpisaniem dobrze przemyśleć kolejny post, aby uniknąć śmieszności,
jakich dostarczyły Pana wpisy na temat rozliczenia tablic przy ul. Bóżniczej.
shi
Wysłany: Wto 03–10–2006 12:26

Panie Krzysztofie Kocjan,
informacja ta opiera się wprost na opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków, który jak
się okazuje podobnie do dr Rozmusa miał trudności w ocenie wieku drugiej z
uszkodzonych macew. Z tego właśnie faktu wynika brak informacji o tym, czy druga z
macew była zabytkową, czy też, jak to określił Miejski Konserwator Zabytków – być
może współczesną. Jeśli Pana zdaniem jest to informacja zawierająca nieprawdę, to
proszę to napisać wprost. W oświadczeniu znalazło się na ten temat dokładnie to, co
stwierdził Miejski Konserwator Zabytków. Jak Panu zapewne wiadomo nie jestem w
stanie zweryfikować tej informacji osobiście, gdyż nie posiadam wiedzy w zakresie
datowania zabytków kultury żydowskiej, mogę się opierać wyłącznie na opinii
specjalistów. Jeśli Pan posiada taką wiedzę, to uprzejmie proszę podzielić się nią z
czytelnikami. Zapewniam Pana, że gdyby moja wiedza w tym zakresie i w momencie
wydania oświadczenia była szersza, znalazłaby się w całości w jego treści. Mam nadzieję,
że wybaczy Pan tę ostrożność w podawaniu informacji do publicznej wiadomości.
shi
Wysłany: Wto 03–10–2006 12:45

Temat postu: Do Pana „shi”
Panie „shi”,
Jeśli spotyka Pan dwóch ludzi, z których tylko jeden nosi cechy idioty, to jest oczywiste,
że drugi idiotą nie jest. To dla jasności, bo podejrzewam, że język polski ma dla każdego
z nas odmienną semantykę.
Mam jednak nadzieję, że nie przeszkodzi to w uzyskaniu od Pana zrozumiałej i
jednoznacznej informacji, kiedy wszystkie macewy (te zniszczone i te jeszcze nie) trafią z
Pomorzan na ich pierwotne miejsce?
Krzysztof Kocjan
Wysłany: Wto 03–10–2006 14:11

Szanowny Panie Krzysztofie Kocjan,
w tak żywo dyskutowanym tu oświadczeniu nigdzie nie ma wzmianki o tym, jakoby
tylko jedna macewa nosiła cechy zabytkowej. Rzeczywiście autorka tekstu w Przeglądzie
Olkuskim zmieniła treść oświadczenia. Tekst oryginalny trafił do wszystkich olkuskich
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redakcji, zachęcam do zapoznania się z nim. W razie trudności służę egzemplarzem z
archiwum UMiG.
Dziękuję za zwrócenie uwagi na ten błąd w tekście PO.
O wydobyciu i przewiezieniu macew mieszkańcy Olkusza zostaną poinformowani.
Termin uzależniony jest od właściciela terenu, gdyż jak Panu zapewne wiadomo, bez
jego zgody prace te nie mogą zostać przeprowadzone. Macewy położone są pod jedyną
drogą prowadzącą na teren tej działki, w związku z czym jej rozkopanie musi być
skoordynowane z innymi prowadzonymi tam pracami.
shi
IKa
Skąd: Olkusz
Wysłany: Wto 03–10–2006 14:42

Wywołana do tablicy przez Shi, jako autorka zamieszczonego w „Przeglądzie” tekstu o
macewach, zamieszczam pełny tekst oświadczenia przekazanego naszej redakcji przez
pełniącego obowiązki rzecznika prasowego UMiG Olkusz Jarosława Medyńskiego.
Oświadczenie w sprawie uszkodzenia macew na terenie Pomorzan
W związku z uszkodzeniem dwóch macew, do jakiego doszło podczas prac budowlanych
prowadzonych na terenie Pomorzan oraz nieścisłymi komentarzami, jakie ukazują się w
tej sprawie informujemy, że:
1. uszkodzeniu polegającym na stłuczeniu (przełamaniu) uległy dwie macewy, z których
jedna nosi cechy zabytkowej,
2. macewy te oraz nieokreślona jeszcze ilość innych pochodzących najprawdopodobniej z
kirkutu przy ul. Kolorowej znalazły się w Pomorzanach w wyniku działania wojsk
hitlerowskich, w 1944 roku macewy zostały usunięte z kirkutu i wykorzystane, jako
obudowa rowów stanowiących umocnienia obronne,
3. macewy znajdują się w rowie stanowiącym do niedawna przepust dla przepływającego
pod drogą potoku, w związku z zamuleniem tego przepustu równolegle wykonano nowy,
4. zgodnie z posiadanymi informacjami pobliski dawny zbiornik wodny wyłożony jest
płytami betonowymi, nie zaś macewami,
5. działka, na której znajdują się macewy stanowi własność prywatną i nie jest wpisana
do rejestru zabytków, nie stanowi obszaru ochrony konserwatorskiej, wydobycie i
przeniesienie macew z tego terenu uzależnione jest od zgody właściciela terenu,
6. w związku z powzięciem informacji o rozpoczęciu prac budowlanych na terenie ww.
działki Miejski Konserwator Zabytków uzgodnił z inwestorem – właścicielem działki
zasady postępowania służące ochronie macew przed możliwymi skutkami prowadzonych
tam robót, pomimo, że z dokumentacji wynikało, iż przepust i koryto potoku nie są objęte
pracami, Miejski Konserwator Zabytków uzyskał też zobowiązanie inwestora do
powiadomienia o zamiarze przystąpienia do prac w rejonie przepustu i koryta potoku,
7. niezależnie od tego Miejski Konserwator Zabytków dysponując ograniczonymi
możliwościami finansowymi podjął starania o środki niezbędne do wydobycia macew,
przewiezienia ich i umiejscowienia na terenie dawnego kirkutu przy ul. Kolorowej, który
w bieżącym roku został uporządkowany w ramach programu „Konserwator”,
8. po powzięciu informacji o uszkodzeniu macew na miejsce zdarzenia udał się Burmistrz
Andrzej Kallista wraz z Zastępcą Stanisławem Piechowiczem oraz Miejskim
Konserwatorem Zabytków Jackiem Wilkiem,
9. po zapoznaniu się z problemem oraz uzyskaniu zgody właściciela działki na
przeprowadzenie niezbędnych prac zmierzających do wydobycia i wywiezienia macew,
Burmistrz polecił przeniesienie na ten cel środków zarezerwowanych na inne zadania i
niezwłoczne podjęcie niezbędnych prac,
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10. Burmistrz, który został zapoznany ze sprawą w dniu wczorajszym wyraził swe
głębokie ubolewanie i oburzenie spowodowane uszkodzeniem przedmiotów kultu
religijnego, a także faktem długotrwałego braku zainteresowania losem macew,
11. w nadchodzący poniedziałek na miejsce zdarzenia uda się przedstawiciel Nadzoru
Budowlanego wraz z Miejskim Konserwatorem Zabytków celem zbadania spełnienia
warunków pozwolenia na budowę przy prowadzonych tam pracach.
Wysłany: Wto 03–10–2006 14:59

Temat postu: Do Pana „shi”
Szanowny Panie „shi”,
Proszę czytać wypowiedzi na forum dokładnie, to wtedy zauważy Pan, że jedynym
tekstem – jak Pan pisze – „tak żywo dyskutowanym tu” jest jak dotąd artykuł w
piątkowym „Przeglądzie”, a nie jakieś Pańskie oświadczenie.
Jeśli zaś Pańskim oświadczeniem jest 11 punktów zawartych w pliku „macewyUM”
(niestety tekst, którym dysponuję nie jest podpisany), to pozwoli Pan, że – zakładając, że
jest Pan jego autorem – zadam Panu kilka dotyczących go pytań:
1. jakie jest źródło datowania przez Pana na rok 1944 usunięcia tych macew z kirkutu?
2. na jakiej podstawie twierdzi Pan, że macewy te zostały wykorzystane jako obudowa
rowów stanowiących umocnienia obronne (jak dotychczas słyszałem, że służyły do celów
przeciwpożarowych lub ogólnie wodnych)?
3. na podstawie jakich informacji twierdzi, Pan, że „pobliski dawny zbiornik wodny
wyłożony jest płytami betonowymi, nie zaś macewami”?
4. jak rozumiem, przed zniszczeniem macew miejski konserwator uzgodnił z
inwestorem–właścicielem terenu „zasady postępowania służące ochronie macew przed
możliwymi skutkami prowadzonych tam robót, pomimo, że z dokumentacji wynikało, iż
przepust i koryto potoku nie są objęte pracami, Miejski Konserwator Zabytków uzyska
też zobowiązanie inwestora do powiadomienia o zamiarze przystąpienia do prac w
rejonie przepustu i koryta potoku”. Dlaczego więc macewy zostały zniszczone?
5. z punktu 9 Pańskiego oświadczenia jasno wynika, że burmistrz uzyskał już zgodę
właściciela działki, dlaczego więc pisze Pan teraz, że „termin uzależniony jest od
właściciela terenu, gdyż jak Panu zapewne wiadomo, bez jego zgody prace te nie mogą
zostać przeprowadzone.”?
Krzysztof Kocjan
JR
Wysłany: Wto 03–10–2006 15:29

Wymiękłeś „shi”, już mnie nie straszysz sądem?
Zaskarż mnie, zaskarż – właśnie idą wybory, mam zamiar kandydować z komitetu
opozycyjnego, idealny moment żeby się przedstawić elektoratowi jako ofiara „siepaczy”
Rzepki i „psa łańcuchowego” Piechowicza, bo ci dwaj viceburmistrzowie też kandydują.
A jeszcze lepiej zgłoś sprawę policji i straży miejskiej, bo przecież dokonałem
bezprawnego zaboru macew... to potrafisz!
Co do meritum: zacytowane tu przez Iwonę oświadczenie porażające swoja logiką
wywody Krzyśka Kocjana chyba wystarczą postronnym czytelnikom do wyrobienia
sobie własnej opinii...
JP
Wysłany: Wto 03–10–2006 21:21

Poraziły mnie niektóre wypowiedzi w tym temacie. To, że macewy są dorobkiem naszej
kultury to nie ulega wątpliwości, i na pewno NIE SĄ własnością prywatną. O tym, że
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znajdują się w tym miejscu też było wiadomo od dawna. Jak sądzę władzom miejskim też
było o tym wiadomo. Przecież nagle z nieba nie spadły. Wydział budownictwa i
architektury wydając pozwolenie na budowę powinien zebrać informacje o terenie, a w
wypadku nadzwyczajnych okoliczności Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
powinien natychmiast wstrzymać inwestycje. Czy aby nie pachnie to popełnieniem
przestępstwa przez urzędnika/ów odpowiedzialnych za ten stan rzeczy? Poza tym
macewa jest poniekąd przedmiotem związanym z kultem zmarłych i religią, a co za tym
idzie ktoś sprofanował te „kamienie”, nie mówiąc już o szacunku, jaki powinno się oddać
zmarłym. Ciekawe, co na to prokuratura by powiedziała?
Wysłany: Sro 04–10–2006 07:02

Raz jeszcze powtarzam, że informacje zawarte w oświadczeniu pochodzą od Miejskiego
Konserwatora Zabytków. Brak informacji o tym, czy druga z macew była zabytkowa, czy
też nie, jest spowodowany wyłącznie opisywanymi już wcześniej wątpliwościami w
określeniu jej wieku. Nigdzie w tekście oświadczenia nie ma użytego słowa „tylko”.
Powołujących się na logikę zachęcam do lektury podręcznika Woltera. Być może
pozwoli ona Panom odpowiedzieć sobie również na pytanie, jaki cel miałby przyświecać
ukrywaniu informacji o zabytkowości drugiej z macew, jeśli wątpliwości co do jej wieku
by nie było. Przyznaję, że informacja o tym fakcie mogła znaleźć się w oświadczeniu,
zakładałem jednak, że wiek drugiej uszkodzonej macewy wkrótce zostanie określony i
wraz z informacją o wydobyciu i wywiezieniu macew zostanie przekazany mediom.
Panie Krzysztofie Kocjan, wszystkie informacje, o które Pan pyta, a zawarte w
oświadczeniu, pochodzą od Miejskiego Konserwatora Zabytków, włącznie z informacją
dotyczącą zbiornika. Dodam, że w sprawie daty przewiezienia macew przez hitlerowców
oraz ich przeznaczenia na terenie Pomorzan MKZ powoływał się na relacje świadków.
Jak wynika z informacji uzyskanych na miejscu zdarzenia, pod nieobecność inwestora
pracownicy tam zatrudnieni wydobyli pień z obrzeża rowu, co spowodowało
niezamierzone uszkodzenie macew znajdujących się po przeciwnej stronie rowu.
Wiadomo mi, że w miejscu tym pierwotnie nie planowano jakichkolwiek robót
budowlanych.
Właściciel działki wyraził zgodę na wydobycie i wywiezienie macew, jednakże musi to
być skoordynowane z prowadzonymi tam przez niego robotami budowlanymi. Macewy
znajdują się w przepuście pod drogą prowadzącą na teren działki, jej rozkopanie
zablokuje możliwość prowadzenia niektórych prac budowlanych, np. wylewek. Zgodnie
z prawem wszelkie działania na tej działce uzależnione są od woli jej właściciela.
shi
Gość
Wysłany: Sro 04–10–2006 07:19

Tak, tak i wydobycie jednego pnia drzewa spowodowało przysypanie zbiornika o
wymiarach 20x20 metrów dwumetrową warstwą ziemi: „Shi” nie bądź śmieszny,
przecież każdy może iść na to miejsce i zobaczyć na własne oczy stan faktyczny:
– wydaliście zgodę na zasypanie zbiornika nie będąc pewnymi, że nie jest on wyłożony
macewami, wasze informacje o tym, że tam macew nie ma i jest zbudowany z betonu
pochodzą od jednej osoby, bodajże teścia inwestora, osoba ta jest żywotnie
zainteresowana ukrywaniem prawdy, bo musiałaby na własny koszt usunąć wyżej
wspomnianą warstwę ziemi
– według pozwolenia na budowę w miejscu, gdzie macewy znajdowały się na 100%, bo
można je było obejrzeć i dotknąć własną ręką, miało nie być prowadzonych prac
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ziemnych. A Ty teraz kryjesz inwestora, twierdząc że pod jego nieobecność ktoś tam
wyrwał drzewko i niechcący złamał dwie macewy – ile Ci za to płacą i kto?
Wysłany: Sro 04–10–2006 08:07

Panie „shi”,
Jest taka ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Myślę,
że olkuski miejski konserwator zabytków – jako źródło Pańskich informacji – powinien
coś o niej słyszeć. W jej artykule 3 pkt 1) jest definicja „zabytek – nieruchomość lub
rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego
działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których
zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną,
artystyczną lub naukową”. Myślę, że nikt, a zwłaszcza konserwator zabytków, nie
powinien mieć wątpliwości, że każda olkuska macewa jest zabytkiem. A jeśli nawet
jeszcze je ma, to powinien przeczytać trochę dalej artykuł 6 ust. 1 pkt 1)f) tej ustawy,
gdzie napisano: „Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania zabytki
nieruchome będące, w szczególności, cmentarzami”. No, chyba że olkuski konserwator
jest zwolennikiem falandyzacji prawa, o czym by świadczył stan olkuskich cmentarzy
żydowskich, które jako nieruchomości rzeczywiście nie zostały jeszcze w całości
zabudowane, ale znajdujące się na nich nagrobki z pewnością nie stanowiły nigdy
przedmiotu ochrony czy opieki ze strony odpowiedzialnych za to organów olkuskiej
administracji publicznej. Co gorsza, los tych, które – jak nagrobki ze starego kirkutu na
początku lat 90-tych – trafiły do konserwacji, był jeszcze gorszy. Miejski konserwator
zabytków nie interesował się ich losem przez całe dziesięć lat, a przecież były to jedne z
najcenniejszych i najstarszych, oryginalnych XVII-wiecznych zabytków Olkusza! I co?
No i nic, po prostu już ich nie ma, a konserwator dalej jest.
Szkoda, że w sprawie datowania przewiezienia macew na Pomorzany i przeznaczenia
wykonanych z nich budowli odsyła mnie Pan do miejskiego konserwatora, który
powoływał się na bliżej nieokreślonych świadków. To były tylko pytania wynikające z
osobistej ciekawości, a nie zarzuty, więc gdyby udało się Panu coś bliższego w tej materii
wyjaśnić, będę zobowiązany.
Mój niepokój budzi jednak uchylanie się Pana od konkretnej odpowiedzi na pytanie,
kiedy macewy zostaną przewiezione z placu budowy na kirkut. Niestety, analogia z
losem macew wywiezionych niegdyś do konserwacji nie daje mi spokojnie przejść do
porządku nad Pańskimi wyjaśnieniami, zwłaszcza że tłumaczenie przez Pana, iż
wszystkiemu są winni robotnicy, którzy samowolnie natrudzili się, by zrobić coś tylko na
przekór wcześniejszemu porozumieniu miejskiego konserwatora zabytków z inwestorem
jest po prostu śmieszne.
Najbardziej zaś niepokoi mnie uciekanie od problemu zbiornika, który na bliżej
nieokreślonej podstawie miałby zostać zbudowany z betonowych płyt, a nie z macew.
Myślę, że jedynym rozwiązaniem tej sprawy jest dokonanie odkrywki tego zbiornika i
rozwianie w ten sposób wszelkich wątpliwości. Inaczej podejrzenia o chęć ukręcenia
sprawie łba będą jak najbardziej uzasadnione.
Krzysztof Kocjan
Wysłany: Sro 04–10–2006 09:27

Amen (też hebrajskie słowo)
Jerzy Roś
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Łukasz
Skąd: Olkusz–Gniezno
Wysłany: Sro 04–10–2006 16:54

Temat postu: zniszczenie nagrobków... opinie i fakty
Mnie – jako mieszkańcowi Olkusza – jest po prostu wstyd, że doszło do tak ogromnej
kompromitacji... władz miasta. Już pod tym względem widać, że w Olkuszu od lat rządzi
grupa, która za nic ma historię, nie liczy się z przeszłością. Jeżeli dochodzi do sytuacji, że
niszczone są nagrobki żydowskie, to nawet gdyby nie były one zabytkowe, sytuacja jest
skandaliczna. Władze powinny zająć się same tym tematem i same odpowiedzieć
mieszkańcom, dlaczego tak się stało. Tymczasem słowa pana rzecznika mają przykryć
wstydliwy dla Pana Kallisty problem.
Dlatego to pan Kallista powinien przeprosić nas wszystkich mieszkańców, że taka
sytuacja w ogóle zaistniała. (Oczywiście, jeśli ma odrobinę honoru). Jako olkuszanin
jestem wstrząśnięty, ze taka sytuacja miała w ogóle miejsce. Niestety, wciąż nie widzę
reakcji władz miasta i wyciagnięcia konsekwencji wobec Pana Wilka – Miejskiego
Konserwatora Zabytków. Jeśli bowiem wiedział o możliwości zniszczenia macew – jego
OBOWIĄZKIEM było zawiadomienie i poruszenie wszystkich możliwych władz, w tym
i opinii publicznej. To jest jego misja... oczywiście, jeśli ktokolwiek z władz miasta
rozumie słowo MISJA...
Oczekuję więc odpowiedzi od Pana Rzecznika, czy Pan burmistrz będzie tolerował takie
zachowania urzędników mu podległych? Czy grozi nam dalsza dewastacja i niszczenie
zabytków w Olkuszu? Warto na koniec przytoczyć słowa wybitnego Polaka „Naród który
nie szanuje swojej historii, jest narodem martwym”…
Z wyrazami szacunku
Wysłany: Czw 05–10–2006 07:26

Wybaczcie Szanowni Panowie, że nie będę po raz kolejny powtarzał informacji, które są
mi w tej sprawie znane, a które w poprzednich postach zostały już napisane.
Pana Panie Roś proszę, by nie oceniał działania innych wyłącznie w oparciu o własne
doświadczenia. Czy dobrze odczytuję Pana wpis, że inwestor miałby dokonać tych
uszkodzeń świadomie, a ja otrzymałem od niego łapówkę, by fakt ten ukryć? Wciąż
czekam też odpowiedzi na skierowane do Pana wcześniej pytania.
Z Pana wpisu rozumiem, że rozmiary korzenia tkwiącego w skarpie są Panu znane, ja
niestety musiałem opierać się na relacjach świadków, jednak chętnie usłyszę Pana opinię.
Panie Krzysztofie Kocjan, jak już wspominałem, opieram się na informacjach
uzyskanych od Pana Jacka Wilka, dotyczy to również zbiornika. Z tego, co mi wiadomo,
wiedzę na ten temat powinien mieć również Pan dr Rozmus, który zdaje się uczestniczył
we wcześniejszej wizji na Pomorzanach.
shi
JR
Wysłany: Czw 05–10–2006 08:08

Tak, znane są mi rozmiary korzenia.
Nawet gdyby tam rósł 1200-letni dąb „Bartek” przy wyrywaniu go nie zasypalibyście
obszaru 20x20 metrów dwumetrową warstwą ziemi – ta ziemia, gruz i śmieci zostały
przywiezione z zewnątrz i przykryły całą powierzchnię zbiornika zbudowanego przez
Niemców około 1942 roku, a nie w końcu 1944, jak sugerujecie.
Koniec roku 1942 i 1943 to czas wywożenia macew ze starego cmentarza, było ich tam
zapewne kilka tysięcy (cmentarz założony w końcu XVI wieku, liczba ludności
żydowskiej w Olkuszu w ciągu XIX wieku wynosiła kilka tysięcy, a na grobie niemal
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każdego zmarłego Żyda stawiano macewę, a wcześniej ustawionych nie usuwano, bo taki
był u nich zwyczaj religijny). Nie wywieziono ich do końca, bo kilka-kilkanaście tam
jeszcze znaleźliśmy, część znajduje się na ulicy Piłsudskiego, jedną macewę znaleźliśmy
w piwnicach „Et caetery”, ale gdzie jest reszta?
My przypuszczamy, że jednym z takich miejsc może być właśnie ten zbiornik na
Pomorzanach, a dzięki zasypaniu go tą ziemią nigdy się tego nie dowiemy, chyba że
zmusimy władze do naprawienia swoich zaniedbań i błędów.
Co do sugestii, że bierzesz łapówkę od inwestora za krycie go – nie powiesz mi chyba, że
ośmieszasz się publicznie (np. próba zrzucenia odpowiedzialności na Iwonę za rzekome
przekręcenie twojego tekstu) za te marne parę groszy pensji urzędnika średniego szczebla
– w tym musi tkwić coś innego:
– albo bezinteresowna pasja i zapał wykazywana w ochronie zabytków/władz miasta)* (*
niepotrzebne skreślić)
– albo jesteś sowicie opłacony.
Nie rozumiem, dlaczego jako przedstawiciel UMiG kryjesz inwestora, który jak wynika z
Twojego oswiadczenia, naruszył warunki pozwolenia na budowę przeprowadzając prace
na terenie, gdzie miał ich nie robić. Znany jesteś z cytowania na wyrywki rozmaitych
przepisów, ustaw i uchwał – czy w tym wypadku przymykasz oczy na praworządność z
własnej inicjatywy, czy tak ci kazali?
Jerzy Roś
piotr'ek
Skąd: z Nienacka
Wysłany: Czw 05–10–2006 08:39

Temat postu: Re: zniszczenie nagrobków... opinie i fakty
Łukasz napisał:
> Jeżeli dochodzi do sytuacji, że niszczone są nagrobki żydowskie, to nawet gdyby nie
były one zabytkowe, sytuacja jest skandaliczna.
Hipokryzja to się zowie. Żydzi lepsi od ruskich, żabojadów, żółtków itp. Lepsi, bo o nich
nie można powiedzieć „żydek”, bo zostaje się „antysemitą”.
Wysłany: Czw 05–10–2006 11:57

Temat postu: płyty betonowe czy nagrobki?
W związku z oświadczeniem rzecznika prasowego urzędu miasta pana Jarosława
Medyńskiego ośmielam się zauważyć, że nie mogłem stwierdzić, że zbiornik
przeciwpożarowy w Pomorzanach jest wyłożony płytami betonowymi, a nie nagrobkami,
ponieważ zagłębienie tegoż zbiornika przykryte było warstwą ziemi i zarośnięte krzakami
oraz trawą. Stwierdzenie stanu faktycznego byłoby możliwe dopiero po przeprowadzeniu
prac ziemnych. Podczas lustracji terenowej udało się natomiast stwierdzić, że kanał
doprowadzający wodę do tegoż zasypanego zbiornika jest zbudowany z zabytkowych
nagrobków. Istnieje w takim razie wielkie prawdopodobieństwo, że sam zbiornik, bądź
jego część wyłożona została nagrobkami ze starego cmentarza żydowskiego w Olkuszu.
W tym wypadku możemy mieć do czynienia z nagrobkami XIX, XVIII wiecznymi i
starszymi o wyjątkowej wartości artystycznej i historycznej. Jednakże bez
przeprowadzenia prac ziemnych nie da się tego stwierdzić. Sugestie dotyczące zawartości
ścian i dna zbiornika kilka lat temu były przekazane do wojewódzkiego konserwatora
zabytków w Krakowie oraz publikowane w licznych artykułach i książkach (m.in. w
„Polacy, Żydzi i Niemcy na ziemi olkuskiej w czasie II wojny światowej” Olkusz 2003,
„De arte judeorum sepulclari” Kraków 2006).
dr Dariusz Rozmus
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Wysłany: Czw 05–10–2006 15:05

E, doktor!
Wymądrzasz się i tyle, myślisz że jak książkę o żydowskiej sztuce, a o łacińskim tytule
napisałeś, to ci wszystko wolno – łącznie z podważaniem autorytetu rzecznika.
Też tak kiedyś myślałem, ale mi przeszło. Nie wiem, czy pamiętasz z braci Strugackich:
„Był tu u nas w mieście taki jeden, mieszkał naprzeciwko cmentarza i nic mu się nie
podobało, wszystkiego się czepiał, a teraz mieszka naprzeciwko własnego domu i już się
nie czepia, wszystko mu się podoba...”. To tak a'propos nagrobków...
A na poważnie: dzięki za zabranie głosu, kolejny punkt z 11-punktowego oświadczenia
rzecznika padł.
Jerzy Roś
Wysłany: Pią 06–10–2006 22:03

Temat postu: obłuda
W oświadczeniu p. Medyńskiego na temat zniszczonych macew przeczytałem:
„10. Burmistrz, który został zapoznany ze sprawą w dniu wczorajszym wyraził swe
głębokie ubolewanie i oburzenie spowodowane uszkodzeniem przedmiotów kultu
religijnego, a także faktem długotrwałego braku zainteresowania losem macew,”
Rozumiem, że Burmistrz jest oburzony swą własną postawą długotrwałego braku
zainteresowania losem macew. Miedzianego czoła pozazdrościć!
Wszak trzy i pół roku temu sam, czerwony jak burak ze wstydu, zarzekał się przed
ambasadorem Weissem na wszystkie świętości, że dołoży wszelkich starań, by stan
żydowskich nekropolii nie wystawiał tak koszmarnego świadectwa o elementarnej
kulturze mieszkańców miasta. Ale ze zobowiązań najwyraźniej ani myślał się wywiązać.
Zresztą podczas wizyty na Pomorzanach towarzyszył mu główny winowajca
„długotrwałego braku zainteresowania losem macew”, czyli Miejski Konserwator
Zabytków – Jacek Wilk, który z wielkim hukiem powinien wylecieć ze stanowiska (a
nawet pociągnięty być do odpowiedzialności karnej) już po poprzedniej aferze ze
zniszczeniem zabytkowych XVII-wiecznych macew. I co? I nic. Co więcej, p. Wilk dalej
w najlepsze opowiada bzdury.
Kiedy podczas wizyty w Olkuszu ambasador Weiss zażyczył sobie odwiedzić miejscowy
cmentarz żydowski, p. Wilk miał go tam pilotować. Okazało się jednak, iż Miejski
Konserwator Zabytków nie za bardzo wie, gdzie ten cmentarz się znajduje, bo w drodze
do niego pobłądził. Co najlepiej świadczy o jego trosce o miejscowe pożydowskie
zabytki.
Dokąd ci dwaj panowie będą na swoich stanowiskach, co do losu pozostałych jeszcze
macew pełen więc jestem jak najgorszych przeczuć.
Dziwię się tylko, że przy takiej postawie olkuskie władze nie tak dawno miały czelność
upominać się w Instytucie Yad Vashem o skorygowanie nieścisłości w podpisie pod
zdjęciem zamieszczonym na internetowych stronach Instytutu.
Ireneusz Cieślik
piotr'ek
Skąd: z Nienacka
Wysłany: Sob 07–10–2006 12:54

A ja bym chciał, żeby „oni” się choć trochę dołożyli finansowo. Jakoś do polskich
cmentarzy na Ukrainie polski rząd dokłada.
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Wysłany: Wto 10–10–2006 10:00

Temat postu: dokładanie
A ktoś mógłby chcieć, żeby jacyś inni „oni” się choć trochę dołożyli. Np. tacy, którzy
zajęli pożydowskie budynki, grunty, itd. Może by choć w ten sposób postarali się
przynajmniej częściowo odwdzięczyć byłym właścicielom za dobro które się im dostało,
że zadbają o groby ich bliskich, skoro tamci nie mogą, bo zostali wymordowani? Chyba
zwykła przyzwoitość podsuwałaby takie rozwiązanie, nie?
Jakichkolwiek jeszcze innych „onych” byśmy znaleźli, to mogą się oni jedynie właśnie
dołożyć. Ich działalność wtedy będzie miała sens, kiedy za stan tego miejsca poczuje się
odpowiedzialny magistrat. W przeciwnym razie istnieje duże ryzyko, że będzie to
wyrzucanie pieniędzy w błoto (tak jak w przypadku oddania do konserwacji macew ze
starego cmentarza). Zresztą, o ile pamiętam, ambasador Weiss deklarował, że się dołoży.
Problem w tym, że nie widać poważnej inicjatywy ze strony UMiG-u.
Kilka lat temu stanem pozostałości po olkuskich cmentarzach żydowskich udało mi się
zainteresować ludzi z centrali niemieckiej organizacji „Akcja – Znaki Pokuty”. Byli oni
gotowi zorganizować w Olkuszu wakacyjny obóz, podczas którego młodzi Niemcy
wykonywaliby za darmo różne prace porządkowe przy tych cmentarzach (w planach było
także wydobycie macew z Pomorzan). Jakoś jednak w UMiG-u nie udało mi się spotkać
nikogo, kto podjąłby tę ofertę.
Ireneusz Cieślik
Krzysztof Kocjan
Wysłany: Czw 12–10–2006 07:31

Szanowny Panie rzeczniku „shi”,
Minął tydzień od Pańskiej ostatniej wypowiedzi w tym wątku. Czy zechciałby Pan
podzielić się publicznie informacjami, co w tym czasie udało się Państwu osiągnąć dla
uratowania zabytkowych macew znajdujących się na placu budowy na Pomorzanach?
P.S.: Nieścisłe informacje trzeba korygować, ale nie mogę nadziwić się olkuskiemu
Urzędowi, który potrafi słusznie interweniować w izraelskim Yad Vashem (pominę
medialne popłuczyny tego faktu typu „Yad Vashem fałszuje historię”) w sprawie opisu
„Krwawej Środy”, a jednocześnie na swych stronach internetowych zarówno w wersji
polskiej, jak i angielskiej pisze: „31 lipca 1940 roku, w dniu nazwanym potem Krwawą
Środa, Niemcy rozstrzelali na Parczach dwudziestu mieszkańców miasta”. I – w
przeciwieństwie do Yad Vashem – pozostaje zupełnie głuchy na publiczne apele o
skorygowanie tego zapisu (moje wypowiedzi z 07.03.2005 r. na „Forum Gazety
Olkuskiej” i 14.07.2006 r. na „eOlkusz”). Panie rzeczniku, do miejsca zbrodni z
olkuskiego Urzędu jest naprawdę blisko, są tam dwie tablice upamiętniające ten mord,
proszę sprawdzić...
Wysłany: Czw 12–10–2006 11:41

Na stronach internetowych olkuskiego UMiG-u jest więcej takich „kwiatków”. Np. na
zamieszczonym tam planie nowy cmentarz żydowski jest oznaczony jako „stary”, a
starego w ogóle nie ma (to zresztą i tak ciut lepiej niż na planie, który można kupić w
księgarni, bo na nim nie ma żadnego z tych cmentarzy – czyżby z góry skazane na
wymazanie z mapy?). I dziwić się, że konserwator Wilk nie umie trafić... Może on z
takich planów korzysta?
IC
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piotr'ek
Wysłany: Czw 12–10–2006 15:39

Ale plan Olkusza na www.umig.olkusz.pl nie pochodzi i nie został stworzony przez
UMIG.
mmx
Wysłany: Pon 16–10–2006 12:39

Z „wyczerpującej” odpowiedzi shi na pytanie Kocjana można wyciągnąć wniosek, że
słowo <rzecznik> pochodzi od cieku, z którego nabiera się wody w usta.
Wysłany: Czw 19–10–2006 13:31

Temat postu: Do rzecznika UMiG Olkusz „shi”
Szanowny Panie rzeczniku „shi”,
Czy jest jakiś powód, który nie pozwala Panu udzielić mi odpowiedzi na moje pytanie
sprzed tygodnia?
Krzysztof Kocjan
Wysłany: Pon 23–10–2006 09:53

Chyba nie jestem jedynym, który wraz z Krzysztofem Kocjanem dość długo czeka tu na
odpowiedź rzecznika. Ten brak odpowiedzi też jest jakąś odpowiedzią. Pokazuje po
prostu arogancką gębę władzy. Choćby to była małomiasteczkowa władza. Bo przecież
władza może nic nie robić, a wam nic do tego: jak się zniszczy kolejne zabytki, to władza
ustami rzecznika znów wyrazi głębokie oburzenie i powinno wam to paprochy
wystarczyć.
Ireneusz Cieślik
IKa
Skąd: Olkusz
Wysłany: Pon 23–10–2006 13:00

Temat postu: Chrzanów potrafił...
Tym, których interesuje, w jaki sposób można załatwić sprawę renowacji kirkutu bez
udziału gminnych środków, polecam, by zajrzeli do Chrzanowa i zobaczyli, jak się
zdobywa pieniądze od strony żydowskiej. Na tamtejszym cmentarzu żydowskim właśnie
trwają prace. Odsyłam do artykułu z tygodnika informacyjnego „Żółty Jeż” ukazującego
się na terenie Chrzanowa i Jaworzna. Artykuł cytuję poniżej i zachęcam do dyskusji.
Odnawiają cmentarz
Od kilku tygodni trwają prace związane z renowacją cmentarza żydowskiego w
Chrzanowie. Gmina jest jedynie ich koordynatorem natomiast koszty porządkowania
cmentarza i odnawiania niektórych macew pokrywają środowiska żydowskie. Niedawno
ich przedstawiciele, którzy przylecieli aż z Nowego Jorku spotkali się w tej sprawie z
burmistrzem miasta, by dokonać kolejnych uzgodnień.
Z informacji uzyskanych w chrzanowskim magistracie wynika, że pojawiła się realna
szansa, by zakres wykonywanych prac poszerzyć. Tak ustalili przedstawiciele środowiska
żydowskiego z Nowego Jorku, którzy gościli w tej sprawie u burmistrza Chrzanowa.
Rozmawiano nie tylko o postępie prowadzonych robót, ale także o kwestiach
finansowych. Koszty renowacji pokrywa strona żydowska. Gmina jest natomiast jedynie
koordynatorem prac. Tak zadecydowano podczas spotkania burmistrza z Samuelem
Mandelbaum z Niemiec, które miało miejsce kilka tygodni temu. Renowacja cmentarza
żydowskiego w Chrzanowie i związane z tym prace porządkowe ruszyły już w wakacje.
Obok uporządkowania cmentarza w planach było także uzupełnienie i wzmocnienie muru
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cmentarnego oraz ewentualnie renowacje znajdujących się tam macew. Ostatnio pojawiła
się jednak szansa na odnowienie frontowej części muru. Prawdopodobnie betonowe
części ogrodzenia przy bramie wejściowej zostaną zastąpione murem kamiennym.
Podczas ostatniego spotkania przedstawicieli środowisk żydowskich z włodarzem
Chrzanowa zadeklarowali oni, że przekażą informację dotyczącą odbudowy
zewnętrznego muru rabinowi Halberstamowi i wtedy zapadnie decyzja o sfinansowaniu
prac przez to środowisko. Aktualnie na chrzanowskim cmentarzu rekonstruowane są
macewy, z których wiele znajdowało się w fatalnym stanie w wyniku upływu czasu, ale i
dewastacji, które miały tu miejsce. Prawdopodobnie odnowy wymaga aż tysiąc
nagrobków. Na razie nie wiadomo jeszcze jak długo potrwają prace porządkowe i
renowacyjne. Niewykluczone jednak, że uda się je zakończyć do końca tego roku. Roboty
idą pełna parą. Gdyby tak się stało już wiosną przyszłego roku na chrzanowskim
cmentarzu żydowskim ma zostać zorganizowane spotkanie modlitewne, do którego
przedstawiciele środowisk żydowskich chcą zaprosić także mieszkańców miasta.
(km)
Wysłany: Wto 31–10–2006 12:31

Wymowne milczenie rzecznika i brak działań zmierzających do uratowania pozostałych
na Pomorzanach macew wskazują jednoznacznie na chęć przeczekania sprawy i
dociągnięcia do końca kadencji obecnych władz. Może w takim razie mogliby się
wypowiedzieć kandydaci na następców: co konkretnie i kiedy zamierzają zrobić w tej
sprawie? Myślę, że niejeden oprócz mnie wyborca byłby tym zainteresowany, bo
przecież od zwycięzcy w wyborach zależeć będzie dalszy tok sprawy.
Interesowałoby mnie również to, czy kandydaci na burmistrza zamierzają dalej tolerować
działalność miejskiego konserwatora zabytków Jacka Wilka dopuszczającego do
dewastacji kolejnych zabytków Srebrnego Grodu (chodzi tu nie tylko o zabytki
pożydowskie, ale też np. wyburzanie zabytkowych budynków fabrycznych, „troskę” o
stary cmentarz itd.).
Konkretnego programu ochrony olkuskich zabytków nie zauważyłem jakoś nawet wśród
przedwyborczych obietnic. Czyżby olkuszan w ogóle to nie interesowało?
Ireneusz Cieślik
P.S. Ci, którzy zasiadali już w fotelu burmistrza mogą się oczywiście poczuć zwolnieni z
odpowiedzi, bo mieli już czas się w tej kwestii „wykazać”.
IC
Wysłany: Wto 14–11–2006 14:02

Minęły kolejne dwa tygodnie i nic się nie zmieniło. Mimo szumnych zapewnień z
kampanii wyborczej, jak to każdy obywatel jest dla nich ważny i każdą jego troską
gotowi się zająć, żaden z kandydatów nie pokwapił się odpowiedzieć na moje (i nie
tylko) pytania. Najwyraźniej więc dotychczasowa polityka w tej sprawie zamierza być
kontynuowana niezależnie od tego, kto będzie rządził w UMiG-u. Jeśli się mylę, proszę o
szybkie sprostowanie na tym forum przez pozostałych na placu dwóch kandydatów. W
najbliższych dniach zamierzam bowiem poruszyć sprawę na szerszym forum i przesłać
dokumentację do takich instytucji, które – jak mniemam – będą szczerze zainteresowane
troską olkuskich władz o historyczną pamięć, o jakiej dużo było w mediach przed paroma
miesiącami.
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Wysłany: Pon 27–11–2006 09:04

Temat postu: zniszczenie zabytkowych nagrobków w Pomorzanach
Szanowny Panie rzeczniku vel „shi”,
Chamstwo, jakie Pan prezentuje, ignorując publicznie zadane Panu pytanie w dyskusji, w
której wcześniej brał Pan żywy udział, w żaden sposób nie zamyka problemu zaniedbań,
by użyć eufemizmu, olkuskich władz w dziedzinie troski o zabytki przeszłości.
Bez poważania,
Krzysztof Kocjan
Jerzy Roś
Wysłany: Wto 28–11–2006 11:32

Właśnie wróciliśmy z Darkiem Rozmusem z Pomorzan i z ul.Kolorowej.
Macewy z Pomorzan zostały wydobyte w ubiegłym tygodniu (bez nadzoru
archeologicznego), pozostały te pod nawierzchnią ulicy, widoczne w profilu wykopu,
trudno powiedzieć ile ich jest oraz ewentualnie przysypane ziemią na terenie zbiornika.
Władze miasta nie zawiadamiając nas o akcji wykopywania macew uniknęły
jednocześnie udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy zbiornik został zbudowany z macew
czy nie. W tej chwili trwają tam prace nad budową betonowego kanału i zasypywaniem
go ziemią, a następnie układaniem nowej nawierzchni. Macewy, o ile tam są, pozostaną
pod ziemią... Ocenie czytelników pozostawiam fakt, czy za niechęcią do odsłonięcia
przynajmniej częściowo zbiornika nie kryje się chęć władz miasta przysłonięcia czegoś o
wiele bardziej wstydliwego.
Macewy wydobyte z kanału (ponad 30 całych i we fragmentach), w tym co najmniej
jedna z XVIII wieku – poza tą wzmiankowaną w tym wątku wcześniej – zostały
ustawione na starym cmentarzu przy ul. Kolorowej.
W trakcie ich ustawiania (jak zwykle bez nadzoru archeologicznego) wydobyto
pojedyńcze kości ludzkie, w tym czaszkę dziecka, które beztrosko pozostawiono na
wierzchu, pomiędzy macewami. Akurat tę czaszkę schowaliśmy pod płat darni. Na
powierzchni leży jeszcze mała, żelazna kłódka wkładana do grobu jako element
obyczajowości żydowskiej.
W tej chwili trwają prace ziemne (bodajże wymiana kanalizacji) na ulicy Broniewskiego,
odchodzącej od Świętokrzyskiej. Jest to teren dawnego kościoła pod wezwaniem
Świętego Krzyża z towarzyszącym mu cmentarzem grzebalnym. Prace te tradycyjnie
odbywają się bez nadzoru archeologicznego. Jeżeli w ich trakcie zostaną naruszone
groby, zawiadomię władze miasta, może katolickie pochówki jakoś inaczej zostaną
potraktowane.
Jerzy Roś
Wysłany: Sro 29–11–2006 10:24

Ponieważ moi koledzy są zniesmaczeni dłuuuuuuuuugim milczeniem rzecznika
prasowego UMiG w Olkuszu na temat macew, postaram się wytłumaczyć im ten fakt:
„Rzecznikiem w urzędzie nie jest łatwo być
Jak jest jakiś problem, nie mówi się nic
Bo taką zasadę bohaterską mamy:
Jak bierzemy w d..., to nic nie gadamy!”
Wysłany: Pon 04–12–2006 15:54

Jestem miło zaskoczony zmianą na internetowych stronach olkuskiego urzędu gminy
informacji na temat „Krwawej Środy” z poprzedniej: „31 lipca 1940 roku, w dniu
nazwanym potem Krwawą Środa, Niemcy rozstrzelali na Parczach dwudziestu
mieszkańców miasta” na nową: „31 lipca 1940 roku, w dniu nazwanym potem Krwawą
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Środa, Niemcy przez cały dzień torturowali setki mieszkańców miasta na olkuskich
placach.”. Szkoda tylko, że w wersji angielskiej historia pozostała bez zmian:
„On July, 31, 1940, on the day, which later would be called Bloody Wednesday, Germans
shot 20 citizens and tortured hundreds of others.”
Ale miło, że ktoś z gminy wziął sobie do serca zamieszczone tu uwagi na ten temat.
Mam nadzieję, że i w kwestii przenoszenia nagrobków z Pomorzan na stary kirkut ktoś z
gminy (może rzecznik?!) zechce publicznie podzielić się swoją wiedzą.
Krzysztof Kocjan
JR
Wysłany: Wto 05–12–2006 20:07

Ja też należę, Krzyśku, do tego ginącego gatunku, któremu jak się napluje w twarz, to
przynajmniej próbuje zetrzeć ślinę, zanim zaschnie. Mam córeczkę, teraz ma 10 lat i
synka (też Krzysztof) – 2,5 roku. Mam nadzieję, że będą kiedyś żyć w innym mieście.
Ponieważ jesteś oddalony o setki kilometrów stąd, to „zapodam” ci tylko jedną
obserwację: tydzień temu nowowybrany burmistrz miasta i gminy Olkusz wyminął się ze
mną na schodach; niósł filiżankę z kawą, a za nim podążał rzecznik dźwigając naręcze
kwiatów.
www.przeglad.olkuski.pl – Forum Przegląd Olkuski Strona Główna –> Pogadaj o
Olkuszu
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Listy do redakcji: „Die Rückkehr der Nachbarn”
Oświęcim, dnia 27 sierpnia 2006 roku
Adam Cyra
Oświęcim
Pan Redaktor
Grzegorz Turski
Portal Powiatu Olkuskiego
Szanowny Panie Redaktorze,
powołując się na list Ireneusza Cieślika „Mój samotny marsz”, opublikowany w
„Tygodniku Powszechnym” z 24 lipca br., Karol Sauerland, felietonista niemieckiego
dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung” w artykule „Die Rückkehr der Nachbarn”
(Powrót sąsiadów) napisał: „Ein Leserbrief in der liberalkatholischen Wochenschrift
«Tygodnik Powszechny» war dieser Tage besonders bemerkenswert. Dort beschreibt ein
Bewohner des kleinen polnischen Städtchens Olkusz, wie er sich seit Jahren darum
bemüht, dass man alljährlich der über dreitausend Juden, die im Juni 1942 aus ihren
Häusern gejagt und bis auf wenige nach Birkenau abtransportiert worden waren,
gedenken mőge. Er verstehe ferner nicht, warum man die Synagoge nach dem Krieg
abgetragen habe. Sie sei von den Deutschen zwar im Inneren beschädigt worden, aber das
Gebäude mit seinen dicken Mauern sei stehen geblieben. Er sei auch verwundert, dass
man alljährlich einiger Toten gedenke, die von dem deutschen Besatzer ermordet worden
waren, ohne die über dreitausend Juden zu erwähnen. Sollte man in Olkusz, fragt der
Autor, nach wie vor in rassischen Kategorien denken, wonach nur die polnischen Opfer
und nicht die jüdischen Einwohner der Stadt erinnernswert sind?“.
Warto przetłumaczyć zacytowany powyżej fragment niemieckiego artykułu na
język polski: „List czytelnika w liberalno-katolickim tygodniku «Tygodnik Powszechny»
był w tych dniach wart szczególnej uwagi. Tam opisuje mieszkaniec małego polskiego
miasteczka Olkusz, jak stara się on od wielu lat o to, żeby pamiętano rokrocznie o trzech
tysiącach Żydów, którzy w czerwcu 1942 r. zostali ze swoich domów wypędzeni i
deportowani do Birkenau. On nie rozumie tego w dalszym ciągu, dlaczego po wojnie
zniszczono synagogę. Wprawdzie została ona przez Niemców uszkodzona, ale budynek z
jego grubymi murami pozostał. On jest także zaskoczony, że rokrocznie czci się kilku
zabitych, którzy przez niemieckich okupantów zostali zamordowani, bez wspomnienia o
trzech tysiącach zamordowanych Żydach. Czy powinno się w Olkuszu, pyta Autor
(Ireneusz Cieślik – dop. AC), myśleć nadal rasistowskimi kategoriami, czy godne są
przypomnienia tylko polskie ofiary, a żydowscy mieszkańcy miasta nie?”.
Czytając powyższy fragment tekstu niemieckiego dziennikarza można odnieść
wrażenie, że lokalne władze w Olkuszu próbują obecnie zatuszować pamięć o trzech
tysiącach Żydów, wygnanych ze swoich mieszkań w 1942 r. Nie wynika także z tego
artykułu, przez kogo ci Żydzi zostali wygnani z Olkusza i wywiezieni do Birkenau.
Niemiecki publicysta, Karol Sauerland, nie wie widocznie, że w czasie, o którym mowa,
Olkusz należał do Rzeszy Niemieckiej i nazywał się Ilkenau, a Żydów olkuskich do

271

niemieckiego obozu zagłady wywieźli nie polscy mieszkańcy Olkusza, lecz niemieccy
naziści36.
Adam Cyra
www.eOlkusz.pl

Wypowiedź Adama Cyry spotkała się z kilkoma komentarzami internautów, nie udało nam się
jednak zarchiwizować tego wątku przed usunięciem go przez redakcję z serwera – przyp. red.
36
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Słowo Naczelnego: Znowu zniszczono macewy
Nie tak dawno przy okazji recenzowania książki olkuskiego Żyda Mosze Bergera
pt. „W tajgach Sybiru” pisałem: „...autor wspomina, jak na olkuskim cmentarzu
żydowskim, przy ulicy Jana Kantego, odwiedza mogiłę swojego wuja. I tu rodzi się we
mnie pytanie: Co zrobiliśmy z tymi zabytkowymi już nekropoliami, ze świadectwem
bytności na tych terenach ludności żydowskiej? Jakkolwiek by na to nie patrzeć, to jest to
przecież sięgająca jeszcze średniowiecza historia, a dla Mosze Bergera, dla żyjących
nadal olkuskich Żydów, to przecież jeszcze coś więcej... W polską tradycję wpisany jest
szacunek dla zmarłych....”. Przypomniały mi się znowu słowa myśliciela żydowskiego
Heschela: „Różne są języki naszych modlitw, lecz łzy są zawsze takie same”. Niestety po
kolejnym przypadku głupoty i bezmyślności widzę również, jak mogą być twarde i
nieczułe niektóre ludzkie serca...
Podczas II Wojny Światowej Niemcy zniszczyli oba olkuskie kirkuty – stary przy
ulicy Kolorowej (obecna Budowlanych) oraz nowy na Kantego. Większość macew
poprzewracali, sporo wywieźli w kilka miejsc w Olkuszu. Na starym cmentarzu, który
najprawdopodobniej pochodził ze średniowiecza (w tradycji żydowskiej miał być starszy
od tego na krakowskim Kazimierzu) pod koniec wojny Niemcy wykopali nawet rów
przeciwczołgowy. Wówczas też wiele macew wywieźli na Pomorzany, gdzie użyli ich do
budowy zbiornika wodnego oraz na plac olkuskiego gimnazjum przy ulicy Gwareckiej
(dziś Piłsudskiego).
Po wojnie nikt się nie interesował zabytkami kultury żydowskiej. Nikt się nie
przejmował tym, że niszczeją piękne barokowe, bogato zdobione tumby, czy XVII,
XVIII-wieczne nagrobki. Nikogo nie zainteresował też wyłożony nagrobkami zbiornik na
Pomorzanach przy ulicy Pomorskiej, czy placyk przy starym gimnazjum, ani to, że
zbudowany jest z nich murek oddzielający szkołę od sąsiedniej posesji.
Na początku lat ’90 kilka cennych macew ze starego cmentarza konserwatorzy
zabytków zabrali do renowacji w warsztacie kamieniarskim pod Kielcami i o sprawie
zapomniano. Miejski konserwator zabytków z Olkusza przez dziesięć lat się nimi nie
zainteresował! W tym czasie firma konserwatorska „Akant” zaczęła mieć problemy,
upadł też zakład kamieniarski. Właściciel zakładu uciekł przed wierzycielami. Zanim
jednak uciekł, zdążył jeszcze odnowione macewy i tumby wyrzucić za ogrodzenie
swojego warsztatu, gdzie się potłukły, a część z nich najprawdopodobniej została przez
kogoś zabrana do wykorzystania w celach budowlanych.
Trzy lata temu olkuskie Stowarzyszenia Kulturalne „Brama”, dzięki pomocy Piotra
Więcka z firmy „Grań”, przewiozło ocalałe płyty i macewy (wszystkie z XVII wieku) z
powrotem do Olkusza. Zostały złożone na tyłach Urzędu Miasta. W 2006 roku macewa i
tumba wróciły na stary cmentarz.
„Brama” czyniła też starania o wydobycie macew ze zbiornika na Pomorzanach.
Kiedy w tym roku okazało się, że prywatny właściciel terenu zamierza wybudować tam
dom, członek stowarzyszenia Olgerd Dziechciarz wielokrotnie interweniował w UM
Olkusz, aby coś zrobić w sprawie nagrobków. Istniało bowiem realne niebezpieczeństwo,
iż w trakcie prac budowlanych zostaną zniszczone. Podczas około dziesięciu wizyt w
magistracie kilkakrotnie spotykał się z miejskim konserwatorem zabytków Jackiem
Wilkiem prosząc go o napisanie urzędowego pisma ostrzegającego właściciela terenu
przed zniszczeniem nagrobków...
Wczoraj, 21 września, Dziechciarz wraz z prezesem Stowarzyszenia „Brama”
Jerzym Rosiem pojechali na Pomorzany zobaczyć, co dzieje się z zabytkowymi
nagrobkami. Ich oczom ukazał się smutny widok: macewy potłuczone, a teren zbiornika
zasypany ziemią i splantowany...
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– Robotnicy niby coś tam słyszeli o jakiś nagrobkach. Właściciela terenu nie było
na miejscu. Zdenerwowany zadzwoniłem do wiceburmistrza Dariusza Rzepki, który
zmobilizował konserwatora zabytków, by pofatygował się na Pomorzany. Ze swej strony
powiadomiłem też o zaistniałej sytuacji Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie.
Razem z Jurkiem obdzwoniliśmy również redakcje gazet i telewizji. Skoro miasto nie
poczuwa się do opieki nad własnymi zabytkami, to może potrzebna jest jakaś „siła”,
która wyrwie z marazmu miejscowe służby konserwatorskie i odpowiedzialnych
urzędników – mówi mocno poirytowany Olgerd Dziechciarz.
Z tego, co wiemy miejski konserwator zabytków ma wstrzymać budowę domu.
Sprawą zainteresował się już wojewódzki konserwator zabytków.
– Wstrzymanie budowy domu, to kara dotkliwa. Może następnym razem ktoś
zastanowi się nad tym, co ewentualnie można znaleźć podczas prac budowlanych w ziemi.
Zgodnie z prawem wszystkie zabytki, które znajduję się pod powierzchnią ziemi należą do
Skarbu Państwa i podlegają ochronie – kończy Dziechciarz.
Grzegorz Turski
www.eOlkusz.pl, 22.09.2006 r.
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Zakopali zabytki
– Na pewno się tym zajmę i nie dopuszczę, aby te cenne i zabytkowe macewy uległy
zniszczeniu – deklarował na początku sierpnia Jacek Wilk, Miejski Konserwator
Zabytków w Olkuszu. Teraz część macew została zniszczona, a reszta zasypana na
polecenie właściciela posesji, na której się znajdują.
Sprawa dotyczy zabytkowych XVII i XVIII wiecznych macew, czyli żydowskich
nagrobków, którymi wyłożone są dopływy, a może także dno nieczynnego zbiornika
przeciwpożarowego na olkuskich Pomorzanach. Macewy znajdują się na prywatnej
działce, na której niedawno rozpoczęły się prace budowlane. O to, aby nie dopuścić do
zniszczenia macew monitował przed miesiącem w olkuskim magistracie Olgerd
Dziechciarz, historyk i członek stowarzyszenia „Brama”. Wczoraj, w rozmowie
telefonicznej konserwator Jacek Wilk stwierdził, że wcześniej rozmawiał z właścicielem
posesji prosząc go o wyciągnięcie macew, na które natrafi podczas prac ziemnych. Jak
stwierdził, nie miał środków, aby sfinansować odzyskanie macew. Tymczasem
wielokrotnie zwracaliśmy się do niego sugerując np. skierowanie do tych prac
bezrobotnych, których gmina zatrudnia w ramach programu „Konserwator”.
„Po zapoznaniu się z problemem oraz uzyskaniu zgody właściciela działki na
przeprowadzenie niezbędnych prac zmierzających do wydobycia i wywiezienia macew,
Burmistrz polecił przeniesienie na ten cel środków zarezerwowanych na inne zadania i
niezwłoczne podjęcie niezbędnych prac. Burmistrz wyraził swe głębokie ubolewanie i
oburzenie spowodowane uszkodzeniem przedmiotów kultu religijnego, a także faktem
długotrwałego braku zainteresowania losem macew”. Można przeczytać w oficjalnym
oświadczeniu olkuskiego magistratu nadesłanym do naszej redakcji.
Macewy pochodzą z najstarszego olkuskiego cmentarza żydowskiego przy ul.
Kolorowej założonego w połowie XVI wieku. Pod koniec wojny Niemcy przekopali
przez cmentarz rów przeciwczołgowy. Część macew wywieziono na teren
przedwojennego gimnazjum przy ul. Piłsudskiego i wybrukowano nimi podwórko. Część
trafiła na dno zbiornika na Pomorzanach.
Jacek Sypień
„Dziennik Polski”, 23.09.2006 r.
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Ginie pamięć o olkuskich Żydach
Zniszczone zabytkowe macewy znaleźli działacze olkuskiego stowarzyszenia
kulturalnego Brama na terenie, o którego nadzór konserwatorski apelowali do władz
miasta.
Kilkusetletnie nagrobki leżą na prywatnej działce w olkuskiej dzielnicy
Pomorzany. Trudno ocenić, ile uległo zniszczeniu, ponieważ część terenu niedawno
przekopano i przysypano ziemią. Pochodzą z kirkutu, który gmina żydowska wykorzystywała od XVI do XVIII w. Podczas okupacji Niemcy rozkopali cmentarz, budując rów
przeciwczołgowy. Część macew – według przedstawicieli stowarzyszenia Brama –
okupanci wywieźli do Pomorzan, aby wymurować nimi ściany zbiornika i przepustu
wodnego.
– Przez lata nikt nie interesował się tymi nagrobkami – oburza się Olgerd
Dziechciarz ze stowarzyszenia Brama Od dawna stara się ze znajomymi zachować ślady
żydowskiej obecności w Olkuszu. Nieraz występowali do lokalnych władz i służb
konserwatorskich, by zadbały także o takie zabytki.
– Na próżno – podsumowuje wysiłki Dziechciarz. Rozwalone nagrobki i zasypany
ziemią zbiornik wypatrzył dzień wcześniej. – Robotnicy tylko wzruszali ramionami.
Właściciela terenu nie było, nie podano nam jego nazwiska – mówi Dziechciarz.
Zawiadomił prasę, władze miasta i Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie.
Efektem była natychmiastowa „wizja lokalna” władz miasta. Wczoraj Urząd Miasta w
Olkuszu wydał oświadczenie: ubolewa z powodu zniszczeń i zapowiada zabranie macew
z prywatnej działki. Wyklucza jednak odkopywanie zbiornika.
ire
„Gazeta Wyborcza”, 23-24.09.2006 r.
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Lepiej późno niż wcale?
Dopiero po uszkodzeniu zabytkowych macew znalazły się pieniądze na ich
ratowanie
– Czy w Olkuszu zawsze wszystko musi kończyć się skandalem, żeby ktoś
wreszcie zainteresował się sprawą? – pyta Olgerd Dziechciarz, historyk i przedstawiciel
Olkuskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Brama”, oburzony tym, co stało się z
nagrobkami z cmentarza żydowskiego, którymi w czasie drugiej wojny światowej
Niemcy wyłożyli przepust i koryto potoku przy ulicy Pomorskiej.
– O tym, że znajdują się tam macewy wiedzieliśmy od lat. Pochodzą one
najprawdopodobniej ze starego kirkutu przy ulicy Kolorowej. Innymi macewami z tego
cmentarza wybrukowano dziedziniec przy dawnym gimnazjum na ulicy Piłsudskiego.
Wiele razy interweniowałem w tej sprawie u miejskiego konserwatora zabytków Jacka
Wilka. Tłumaczyłem, że to teren prywatny, który nie podlega ochronie konserwatorskiej,
ani nie jest wpisany do rejestru zabytków, więc bez urzędowej interwencji prywatny
właściciel mógł zrobić z nim, co chce i w końcu zrobił – dodaje Olgerd Dziechciarz.
Dwa miesiące temu członkowie stowarzyszenia „Brama” zauważyli, że wokół
zbiornika wodnego przy którym znajdują się macewy ktoś wyciął drzewa.
– Wyglądało na to, że właściciel terenu przygotowuje się do rozpoczęcia jakiejś
budowy, więc ponownie zwróciłem się do konserwatora o podjęcie jakichkolwiek
działań. W czwartek byłem na Pomorskiej. Przepust został zasypany wraz z zabytkowymi
nagrobkami, a te, których nie pokryły tony ziemi, zostały połamane. Ciekawe, czy
podchodzono by do problemu z taką samą beztroską, gdyby chodziło o zabytkowe nagrobki katolików? – pyta historyk.
Jeszcze w tym samym dniu stowarzyszenie zawiadomiło o zaistniałej sytuacji
Żydowski Instytut Historyczny.
Konserwator Jacek Wilk pojawił się na ulicy Pomorskiej wraz z dwoma szefami
magistratu. Rozmawiali z właścicielem. – Powiedział, że ziemia obsunęła się
przypadkowo, gdy pod jego nieobecność, pracownicy usuwali stary korzeń ściętego
drzewa. Jednocześnie miejski konserwator zabytków uzgodnił zasady postępowania z
macewami, które mają ochronić je przed skutkami prowadzonych robót – podkreśla
rzecznik prasowy magistratu Jarosław Medyński.
– Teraz jest już za późno. Zabytkowe nagrobki spoczywają pod tonami ziemi –
ocenia Olgerd Dziechciarz.
Stowarzyszenie „Brama” interweniujące w sprawie macew przy ulicy Pomorskiej
wielokrotnie słyszało od Jacka Wilka, że nie dysponuje on pieniędzmi na zabezpieczenie
historycznych pamiątek. Dopiero, gdy macewy zostały uszkodzone, burmistrz Andrzej
Kallista polecił przeniesienie na ten cel pieniędzy zarezerwowanych na inne zadania i
niezwłoczne podjęcie prac.
– Dowiedziałem się o całej sytuacji w czwartek. Wyrażam swe głębokie
ubolewanie i oburzenie spowodowane uszkodzeniem przedmiotów kultu religijnego, a
także faktem długotrwałego braku zainteresowania losem macew. W najbliższy
poniedziałek na Pomorskiej pojawi się przedstawiciel Nadzoru Budowlanego, by
sprawdzić jak zostały spełnione warunki pozwolenia na budowę – powiedział nam.
Alicja Renkiewicz
„Gazeta Krakowska”, 23-24.09.2006 r.
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Zniszczono zabytkowe nagrobki
Pieniądze na wydobycie macew znalazły się, ale trochę za późno
Niewiele brakło a zabytkowe macewy, czyli żydowskie nagrobki na zawsze
pozostałyby na prywatnej działce na Pomorzanach, przysypane grubą warstwą ziemi.
Trafiły tam w okresie II wojny światowej i dotąd nie udało się ich przewieźć z powrotem
na cmentarz. Dopiero, gdy uszkodzono kilka macew, burmistrz Andrzej Kallista zlecił
niezwłoczne podjęcie prac.
O sprawie poinformował nas Olgerd Dziechciarz, historyk i przedstawiciel
Olkuskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Brama”. Jak twierdzi, już od dawna było
wiadomo, że w rowie stanowiącym do niedawna przepust dla przepływającego pod drogą
potoku na ulicy Pomorskiej znajdują się nagrobki pochodzące z cmentarza żydowskiego
przy ulicy Kolorowej. Innymi macewami z tego cmentarza wybrukowano z kolei
dziedziniec dawnego gimnazjum przy ulicy Piłsudskiego. Olgerd Dziechciarz wiele razy
interweniował w tej sprawie u miejskiego kon-serwatora zabytków Jacka Wilka
tłumacząc, że zabytkowe macewy znajdują się na terenie prywatnym. Potrzebne były
więc pilne działania, by właściciel terenu nie zniszczył lub nie zasypał macew. Teren ten
nie podlegał bowiem ochronie konserwatorskiej i nie był wpisany do rejestru zabytków.
– Dwa miesiące temu zauważyłem, że na terenie, przy którym znajdują się
macewy, ktoś wyciął drzewa. Przypuszczałem, ze wkrótce mogą rozpocząć się tam jakieś
prace budowlane. Jeszcze raz zwróciłem się więc do konserwatora zabytków. Niestety nic
nie zostało w tej sprawie zrobione. W czwartek zobaczyłem już zasypany przepust.
Zabytkowe macewy były pod ziemia. Wystawało tylko kilka uszkodzonych płyt –
opowiada historyk.
Stowarzyszenie zawiadomiło o zaistniałej sytuacji Żydowski Instytut Historycz-ny
i prasę. Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź magistratu. Pełniący obowiąz-ki
rzecznika prasowego UMiG Jarosław Medyński poinformował, że złamane zostały dwie
macewy, ale tylko jedna z nich nosi cechy zabytkowej. Ponieważ działka, na której się
znajdują stanowi własność prywatną, wydobycie i przeniesienie macew z tego terenu
uzależnione jest od zgody właściciela terenu. – W związku z powzięciem informacji o
rozpoczęciu prac budowlanych na terenie tej działki Miejski Konserwa-tor Zabytków
uzgodnił z właścicielem działki zasady postępowania służące ochronie macew przed
możliwymi skutkami prowadzonych tam robót, pomimo że z dokumen-tacji wynikało, iż
przepust i koryto potoku nie są objęte pracami. Miejski Konserwa-tor Zabytków uzyskał
też zobowiązanie inwestora do powiadomienia o zamiarze przystąpienia do prac w
rejonie przepustu i koryta potoku. Niezależnie od tego Miej-ski Konserwator Zabytków
dysponując ograniczonymi możliwościami finansowymi podjął starania o środki
niezbędne do wydobycia macew, przewiezienia ich i umiej-scowienia na terenie
dawnego kirkutu przy ul. Kolorowej – informuje J. Medyński.
Teraz, czyli już po fakcie, pieniądze na wydobycie macew szybko się znalazły.
Burmistrz polecił przeniesienie na ten cel środków zarezerwowanych na inne zadania i
nakazał niezwłoczne rozpocząć prace.
(IKa)
„Przegląd Olkuski”, 29.09.2006 r.
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Ubolewanie nad dziurą
Miała być zgodna współpraca, zakończyło się na ostrym sporze
Po latach milczenia w Olkuszu znów rozgorzała dyskusja na temat pamiątek po
mieszkańcach miasta narodowości żydowskiej. Władze miasta uważają, że zrobiły krok
w dobrym kierunku porządkując zabytkowy cmentarz przy ulicy Ko-lorowej. Zdaniem
członków stowarzyszenia „Brama” to zdecydowanie zbyt mało.
Spór zaogniło ostatnie wydarzenie – zasypanie tonami ziemi zabytkowych macew,
którymi wyłożony jest zbiornik wodny na Pomorzanach.
Żydowskie nagrobki pochodzą z cmentarza przy ulicy Kolorowej, który Niemcy
zniszczyli w czasie II wojny światowej. Częścią z nich umocnili rów przeciwczołgowy.
Niektórymi wybrukowano dziedziniec dawnego gimnazjum przy ulicy Kolorowej.
Zbiornik znajduje się na prywatnej posesji. Podczas prac budowlanych właściciel zasypał
go ziemią.
Członkowie stowarzyszenia nie kryją oburzenia. Za zaistniałą sytuację obwiniają
urząd i miejskiego konserwatora zabytków, Jacka Wilka.
– Czy w Olkuszu zawsze wszystko musi kończyć się skandalem, żeby ktoś
wreszcie zainteresował się sprawą? Kiedy zaczęła się budowa, wiedziałem, że bez interwencji urzędu finał będzie właśnie taki – mówi Olgerd Dziechciarz, historyk i
przedstawiciel stowarzyszenia. „Brama” zawiadomiła o wszystkim Żydowski Instytut
Historyczny.
Dopiero po przysypaniu macew ziemią konserwator zabytków uzgodnił z właścicielem terenu zasady postępowania z nagrobkami.
Stowarzyszenie wielokrotnie słyszało od Jacka Wilka, że nie ma pieniędzy na
zabezpieczenie historycznych pamiątek. Dopiero, gdy macewy zostały uszkodzone burmistrz Andrzej Kallista polecił przeniesienie na ten cel pieniędzy zarezerwowanych na
inne zadania i niezwłoczne podjęcie prac.
– Wyrażam swe głębokie ubolewanie i oburzenie spowodowane uszkodzeniem
przedmiotów kultu religijnego, a także faktem długotrwałego braku zainteresowania
losem macew – mówił tuż po zdarzeniu szef magistratu.
Dla członków „Bramy” to niewystarczające wytłumaczenie.
– Sześć lat wiadomo było, że macewy znajdują się w tym miejscu, od czterech lat
wiedzą o tym oficjalnie władze miasta. W zeszłym roku te same władze wydały
właścicielowi terenu uzgodnienia do pozwolenia na budowę. W tym roku, już podczas
trwania robót, Olgerd Dziechciarz 10 razy, albo i więcej, interweniował w urzędzie i nikt
nie kiwnął palcem. Po wszystkim władze miasta stanęły nad dziurą i wyraziły ubolewanie
– podsumowuje prezes stowarzyszenia Jerzy Roś.
Alicja Renkiewicz
„Gazeta Krakowska”, 5.10.2006 r.
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Listy do redakcji: Już prawidłowo...
piątek, 20 październik 2006
Oświęcim, dnia 17.10.2006
Pan Redaktor
Grzegorz Turski
Portal Powiatu Olkuskiego
Szanowny Panie Redaktorze,
uprzejmie informuję, że w dniu 13 października br. odwiedziłem Dom Konferencji
w Wannsee w Berlinie, zamierzając dyrekcji tego Muzeum osobiście przekazać niżej
załączone pismo, którego treść okazała się częściowo już nieaktualna, ponieważ w
wyniku moich wcześniejszych interwencji, zapoczątkowanych jeszcze w połowie lat
dziewięćdziesiątych, w nowej ekspozycji, którą oddano do użytku w willi Wannsee 20
stycznia br., błędna informacja na temat „karnej akcji w Olkuszu” została całkowicie
usunięta.
W ten sposób prawdzie stało się zadość, ponieważ to tragiczne wydarzenie, które
przeszło do historii pod nazwą „Krwawa Środa”, nie była akcją skierowaną wyłącznie
przeciwko Żydom.
Pozdrawiam
Adam Cyra
Oświęcim, dnia 10.14.2006

Adam Cyra
Oświęcim
Gedenkstätte Haus
der Wannsee Konferenz
Berlin

Szanowni Państwo,
wydarzenia związane z historią „Krwawej Środy” w dniu 31 lipca 1940 r. są znane
mieszkańcom Olkusza, którzy pamiętają również, że pierwszym etapem męczeństwa
sprzed 66 laty – dwa tygodnie wcześniej – było rozstrzelanie 20 Polaków w dniu 16 lipca
tegoż roku.
Tymczasem na wystawie w Domu Konferencji w Wannsee w Berlinie powyższe
fakty są nadal przedstawiane z błędami.
Na jednej z plansz muzealnych w willi w Wannsee można zapoznać się z tematem
„Akcja karna w Olkuszu”. W wyniku moich protestów sprzed ponad dziesięciu laty
zmianie uległa na tej planszy informacja, że „Krwawa Środa” była akcją skierowaną
wyłącznie przeciwko Żydom olkuskim. Obecnie zamieszczony na ekspozycji tekst,
zawiera na powyższy temat następującą treść:
„Aby zastraszyć ludność i pozbawić jej wszelkiej woli oporu, niemiecki okupant
przy każdej okazji demonstrował swą siłę. Gdy w lipcu 1940 r. w mieście Olkusz
niemiecki żandarm został zabity przez włamywacza, niemiecka policja oraz Wehrmacht
przeprowadziły akcję karną.
Wszyscy mężczyźni – narodowości żydowskiej i polskiej – zostali aresztowani i
spędzeni na rynek.
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Z rękami związanymi na plecach i z twarzą do dołu musieli leżeć cały dzień na
bruku.
Bito ich kolbami karabinów i kopano żołnierskimi butami. Dwudziestu z nich
stracono publicznie jako zakładników.
Później zwiększono liczbę zakładników do 100 za każdego zabitego Niemca i do
50 za każdego rannego”.
Błędy nadal nie zostały w pełni usunięte. Jeszcze raz podkreślam, że egzekucja 20
Polaków była nie 31 lipca 1940 r., lecz 16 lipca 1940 r. Również na większości
prezentowanych na wspomnianej planszy zdjęciach są nie Żydzi, lecz Polacy. Powyższe
sprawy można skonsultować z Muzeum Regionalnym PTTK w Olkuszu: Muzeum
Regionalne PTTK, Rynek 20, 32–300 Olkusz.
W załączeniu przekazuję materiały (kserokopie) na temat „Krwawej Środy” w
Olkuszu: opracowanie „Krwawa Środa” w Olkuszu, wydane w 1982 roku oraz
wspomnienia Mariana Kiciarskiego, opublikowane w „Przeglądzie Lekarskim” w 1968.
Łączę wyrazy szacunku
Adam Cyra
www.eOlkusz.pl

KOMENTARZE
podziękowanie
Dodane przez katarzyna w dniu – 2006–10–23 09:27:27
dziękuje za prostowanie i wyjaśnienie tego tematu
„Krwawa Środa” w IPN
Dodane przez Jurek w dniu – 2006–10–24 15:32:23
Pod sygnaturą S90/04/Zn toczy się śledztwo w krakowskim IPN dotyczące „Krwawej
Środy”, dzisiaj otrzymałem list od prokuratora je prowadzącego z prośbą o pomoc, jeśli
ktoś zna fakty dotychczas nie ujawnione, posiada dokumenty, relacje itd. uprzejmie
proszę o kontakt. Wiem, że w posiadaniu rodzin olkuszan znajdują się pamiętniki
dotyczące czasów okupacji, dotychczas nie publikowane.
Jerzy Roś
„Prostowanie ścieżek historii”
Dodane przez Krzysztof Kocjan w dniu – 2006–10–26 08:43:18
Każde prostowanie nieprawdziwych informacji cieszy.
Szkoda tylko, że najtrudniej idzie nam na własnym podwórku. Olkuski urząd miejskogminny nadal na swoich internetowych stronach twierdzi, że „31 lipca 1940 roku, w dniu
nazwanym potem Krwawą Środą, Niemcy rozstrzelali na Parczach dwudziestu
mieszkańców miasta” (http://www.umig.olkusz.pl/pages/ historia.htm). Publicznie
zwracałem uwagę na tę „nieścisłość” już trzykrotnie (moje wypowiedzi z 07.03.2005 r.
na „Forum Gazety Olkuskiej” i 14.07.2006 r. na „eOlkusz”, a ostatnio 12.10.2006 r. na
forum „Przeglądu Olkuskiego”), ale rozumiem, że ustalanie prawdy historycznej w tym
zakresie nadal w olkuskim magistracie trwa.
Przypomina się tylko przypowieść o źdźble trawy w czyimś oku i belce we własnym...
Krzysztof Kocjan
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Sprofanowali świętą ziemię?
Zatrudnieni przez urząd pracownicy pozostawili na wierzchu ludzkie kości
– Te prace wykonano bez jakiegokolwiek nadzoru archeologicznego. Nikt nawet
nie pofatygował się, by na powrót zakopać odkryte ludzkie kości – ocenia roboty na
starym cmentarzu żydowskim przy ulicy Kolorowej w Olkuszu, archeolog Jerzy Roś.
On i historyk profesor Dariusz Rozmus natrafili na porzuconą czaszkę małego
dziecka i inne ludzkie kości. Nikt z zatrudnionych pracowników nie pomyślał, by na
powrót zakopać walające się szczątki. Roboty dotyczą przeniesienia z kanału
doprowadzającego wodę do zbiornika na Pomorzanach zabytkowych nagrobków
mieszkańców srebrnego miasta narodowości żydowskiej.
Dopiero po wielu tygodniach ciszy magistrat podjął działania. Z kanału wydobyto
kilkadziesiąt całych macew i kilka połamanych. Wszystkie przeniesiono na miejsce skąd
w czasie drugiej wojny światowej zabrali je hitlerowcy, cmentarza przy ulicy Kolorowej.
– Cieszy mnie, że urząd miasta podjął jakiekolwiek działania w tej sprawie.
Pozostaje pytanie, czemu bez nadzoru archeologicznego wkopano w ziemię brudne
macewy, z których nic nie można wyczytać. Jak dotąd udało się ustalić, że jedna z nich
pochodzi z osiemnastego wieku.
Zazwyczaj data śmierci umieszczana jest na dole nagrobka. Ta ich część jest
wkopana w ziemię. Gdyby nad pracami sprawował pieczę archeolog, przed ich
przeniesieniem macewy zostałyby dokładnie oczyszczone i zbadane – dodaje Jerzy Roś.
Miejski konserwator zabytków Jacek Wilk utrzymuje, że żadnych kości nie
wykopano podczas prac na cmentarzu przy ulicy Kolorowej. Wszystkie roboty zostały
przeprowadzone według ustaleń Żydowskiego Instytutu Historycznego. Pracownicy mieli
zgodę na kopanie tylko do głębokości 30-40 centymetrów.
– Tak mogło być, ale trudno ocenić, na jakiej głębokości mogą znajdować się teraz
ludzkie szczątki, po tym jak Niemcy wyrywali macewy, a być może przekopywali groby
– twierdzi Jerzy Roś.
Jako pierwsi sprawę zabytkowych macew na Pomorzanach poruszyli członkowie
Olkuskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Brama”. To oni odkryli dwa lata temu
istnienie zabytkowych nagrobków i zgłosili sprawę w miejscowym magistracie.
– O tym, że znajdują się tam macewy wiedzieliśmy od lat. Pochodzą one ze starego
kirkutu przy ulicy Kolorowej. Innymi macewami z tego cmentarza wybrukowano
dziedziniec przy dawnym gimnazjum na ulicy Piłsudskiego. Wiele razy interweniowałem
w tej sprawie u miejskiego konserwatora zabytków, Jacka Wilka. Tłumaczyłem, że to
teren prywatny, który nie podlega ochronie konserwatorskiej, ani nie jest wpisany do
rejestru zabytków, więc bez urzędowej interwencji prywatny właściciel mógł zrobić z
nim, co chce i w końcu zrobił – twierdzi sekretarz stowarzyszenia Olgerd Dziechciarz.
– Najpierw bezceremonialnie zasypano je ziemią a teraz, w imię ratowania
zabytków rozkopuje się groby bez archeologicznego nadzoru – pomstuje Jerzy Roś.
Jak dodaje olkuski archeolog, w tej chwili prace ziemne prowadzone są na ulicy
Broniewskiego – Jest to teren dawnego kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża z
towarzyszącym mu cmentarzem grzebalnym. Prace te tradycyjnie odbywają się bez
nadzoru archeologicznego. Jeżeli w ich trakcie zostaną naruszone groby, zawiadomię
władze miasta. Może katolickie pochówki zostaną potraktowane z większą estymą.
Alicja Renkiewicz
„Gazeta Krakowska”, 1.12.2006 r.
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Fot. Czaszka żydowskiego dziecka, ten fragment ludzkich szczątków odnalazł
sprawdzający nieoficjalnie prace przy ulicy Kolorowej archeolog Jerzy Roś.
fot. alicja renkiewicz
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Niepewny los olkuskich macew
Kilkadziesiąt zabytkowych macew wróciło po 60 latach na stary cmentarz
żydowski w Olkuszu. Ich los wciąż jednak pozostaje niepewny. Tak samo jak setek
innych nagrobków, które leżą pod ziemią i asfaltem.
Najstarsze nagrobki pochodzą z XVII w. Połamane i brudne stoją w trzech rzędach
na placu przy ul. Kolorowej, gdzie setki lat istniał jeden z najstarszych cmentarzy
żydowskich w Polsce. Kilka miesięcy temu znaleźli je działacze olkuskiego
stowarzyszenia kulturalnego Brama na prywatnej działce w dzielnicy Pomorzany.
Właściciel akurat przekopywał część terenu i odsłonił połamane nagrobki, którymi
hitlerowcy w czasie okupacji wyłożyli m.in. przepust drogowy.
Władze miasta zainteresowały się sprawą dopiero po interwencjach prasy i
Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Wyraziły „ubolewanie i oburzenie”,
a pod koniec listopada wysłały pracowników z koparką na plac budowy.
– Wydobyliśmy około 30 nagrobków. Kilka pozostało jeszcze pod jezdnią –
podsumowuje prace Jacek Wilk, miejski konserwator zabytków. Z odkopanych macew
polecił ułożyć „tymczasowe lapidarium” na starym cmentarzu. Żadnej nie
zakonserwowano. Wkopano jedynie do ziemi i pozostawiono pośród gruzów i śmieci.
– Miasto nie ma miejsca na przechowywanie i konserwację nagrobków – wyjaśnia
prowizorkę konserwator Wilk. Na poważniejsze prace – jak twierdzi – nie stać lokalnego
samorządu.
– Cieszę się, że wydobyto chociaż te macewy, ale na tym nie można poprzestać! –
apeluje Olgierd Dziechciarz ze stowarzyszenia Brama. Według niego prywatna działka
kryje jeszcze wiele macew. Gdzie? W dawnym zbiorniku wodnym, który zasypano
ziemią. – Są relacje, że jego ściany również wyłożono żydowskimi nagrobkami – uważa
Dziechciarz, którego stowarzyszenie na własną rękę ratowało już barokowe macewy ze
starego kirkutu. Dokładnego zbadania terenu chce również Jan Jagielski, kierownik
działu dokumentacji ŻIH. W sprawie zniszczonego kirkutu pisał już do władz Olkusza.
Dotąd jednak nie uzyskał odpowiedzi. Przekonuje, że jakiekolwiek prace budowlane na
prywatnej działce należy wstrzymać do czasu badań archeologicznych. – Jeśli lokalny
samorząd nie ma pieniędzy, zawsze może wystąpić o nie do innych instytucji – uważa.
– Trzeba tylko chcieć. Jeśli jest dobry projekt konserwatorski, zawsze znajdą się
pieniądze – przekonuje Jan Janczykowski, wojewódzki konserwator zabytków w
Krakowie. Na styczeń zaplanował wizytę w Olkuszu, aby uzgodnić z nowymi władzami
program kompleksowej renowacji miejscowych zabytków. Jednym z tematów ma być
stary cmentarz żydowski. W rozmowie z „Gazetą” skrytykował pozostawienie
kilkusetletnich nagrobków bez konserwacji na zaniedbanym placu. Obawia się, że
niezabezpieczone zabytki mogą się rozpaść po wydobyciu na powierzchnię.
– Olkusz to dla mnie miejsce niewykorzystanych szans. Jego władze muszą
wreszcie zrozumieć, że miasto może zaistnieć przede wszystkim dzięki swoimi
zabytkom. Także żydowskim – dodaje Janczykowski.
Ireneusz Dańko
„Gazeta Wyborcza” z 19.12.2006 r.
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Olkusz: niepewny los macew37
(…)
W reakcji na zamieszczony przez nas tekst napisał do nas mieszkaniec Olkusza p.
Ireneusz Cieślik, który przekazał nam kilka sprostowań:
Nie jest prawdą, jakoby nagrobki te odnaleźli kilka miesięcy temu działacze
stowarzyszenia „Brama”. O tym, że zabytkowe macewy tam się znajdują, wiedzieli oni
bowiem od dawna i niejednokrotnie apelowali do miejscowych władz, żeby je wydobyć i
poddać konserwacji (pisał o tym m.in. dr Dariusz Rozmus w wydanej przez „Bramę” w
2003 roku pracy zbiorowej pt. „Polacy, Żydzi, Niemcy na ziemi olkuskiej w czasie II
wojny światowej”, s. 34-36). Niestety, bez żadnego odzewu. Kilka miesięcy temu
działacze „Bramy” podnieśli alarm, gdyż – pomimo ich wielokrotnych interwencji w
magistracie i u pracujących na miejscu robotników – podczas prac budowlanych kilka
zabytkowych macew znajdujących się na Pomorzanach zostało zniszczonych, a teren,
gdzie pod niewielką warstwą ziemi prawdopodobnie może być ich jeszcze kilkadziesiąt
bądź nawet kilkaset, został dodatkowo przysypany ziemią. Wyglądało więc na to, że
wszystkie znajdujące się tam zabytkowe macewy zostaną bezpowrotnie stracone. Co
zresztą doskonale wpisałoby się w dotychczasową niszczycielską działalność p. Wilka,
olkuskiego konserwatora zabytków. Tytułem przykładu wypada bowiem nadmienić, że
na początku lat 90. staraniem ludzi z „Bramy”, kilka zabytkowych macew (w tym
unikalne XVII-wieczne płyty nagrobne) ze starego cmentarza żydowskiego w Olkuszu
zostało oddanych do konserwacji38. Niestety, ponad połowa z nich nigdy do Olkusza nie
wróciła i najpewniej macewy te zostały zniszczone, gdyż miejski konserwator zabytków
przez dziesięć (!) lat nie miał najmniejszej ochoty odebrać ich po konserwacji. Kiedy po
wielokrotnych, także prasowych interwencjach wreszcie się na to zdecydował, od kilku
lat nie istniał już zakład kamieniarski, w którym złożono macewy. Na jego terenie, w
błocie, odnaleziono tylko dwie.
Wszystko to pozwala mi sądzić, że jeżeli p. Wilk pozostanie dalej na swoim
stanowisku, to los zabytkowych olkuskich macew jest nie tyle niepewny, co z góry
przesądzony. Obawiam się wręcz, że macewy ustawione na starym cmentarzu mogły być
z premedytacją „wystawione” na cel chuliganom, zważywszy na fakt, że postawiono je
na otwartym terenie. Nie muszę chyba dodawać, że apele o ogrodzenie terenu starego
cmentarza żydowskiego od lat pozostają bez echa.
Ze sprawą zabytkowych macew na osiedlu Pomorzany można zapoznać się bliżej
na internetowym forum „Przeglądu Olkuskiego”.
19.12.2006/JS
internetowe Forum Żydzi–Chrześcijanie–Muzułmanie: www.forum-znak.org.pl

Pod tym tytułem redakcja Forum niemal dosłownie powtórzyła tekst I. Dańki „Niepewny los
olkuskich macew” (powyżej, s. 284), a dodatkowo zamieściła uwagi I. Cieślika – przyp. red.
38
Konserwacja macew nie została zlecona przez Stowarzyszenie „Brama” – przyp. red.
37
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Zniszczyli pamiątkę
Komuś przeszkadzała tablica poświęcona olkuskim Żydom?
Nieznani wandale uszkodzili jedną z niewielu pamiątek, jakie zostały po olkuskich
Żydach. Ich łupem padła tablica zawieszona na ścianie budynku muzeum ochotniczej
straży pożarnej. To już kolejna dewastacja historycznych obiektów.
Połamaną tablicę zauważył w sobotę jeden z mieszkańców Olkusza. O sprawie
powiadomił straż miejską, która następnie przekazała informacje miejskiemu
konserwatorowi zabytków. Ten po konsultacji z autorem tablicy, dowiedział się, że jej
naprawa będzie kosztować 1200 zł. Pieniądze obiecał znaleźć wiceburmistrz miasta,
Włodzimierz Łysoń.
Tablice informacyjne miały utrwalić historię olkuskich Żydów. Pierwsze dwie
pojawiły się latem przed uroczystościami upamiętniającymi likwidację olkuskiego getta.
Zawisły na budynku OSP, tuż przy placu, na którym kiedyś znajdowała się synagoga.
Kilka miesięcy później kolejne dwie tablice pojawiły się na ul. Sławkowskiej.
Jeszcze przed wojną w Olkuszu mieszkało około trzech tysięcy osób narodowości
żydowskiej. Jedną z nielicznych pamiątek zachowanych po nich, oprócz tablic, są
cmentarze. Niestety po najstarszej nekropolii do niedawna nie było nawet śladu.
Nagrobnymi płytami wyłożony był zbiornik wodny w jednej z dzielnic miasta.
Władze miasta długo zwlekały z ich wydobyciem. Dopiero przed kilkoma miesiącami
płyty wróciły na cmentarz. Jednak i w tym wypadku olkuszanie nie uszanowali miejsca
pochówku. Jeden z mieszkańców, podczas prac budowlanych wysypał na groby ziemię.
Dopiero po interwencji Stowarzyszenia „Brama”, udało się oczyścić zniszczony
cmentarz.
Magdalena Szczurek
„Gazeta Krakowska”
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Uszkodzili pamiątkę
Wandale nadal aktywnie działają w mieście?
Wandale zniszczyli kolejną pamiątkę poświęconą olkuskim Żydom. Ich łupem
znów padła tablica zawieszona na ścianie budynku ochotniczej straży pożarnej. Sześć
tygodni temu ktoś połamał pierwszą tablicę upamiętniającą historię miejscowych Żydów.
Wtedy dewastację zauważył jeden z mieszkańców miasta. O sprawie powiadomił straż
miejską, która następnie przekazała informacje miejskiemu konserwatorowi zabytków.
Na naprawę pieniądze obiecał wówczas znaleźć wiceburmistrz Włodzimierz Łysoń.
Rekonstrukcja tablic nie jest trudna. Gotowy projekt ma bowiem w komputerze artysta
Mariusz Połeć. Sprawa przeciągnęła się w czasie, bo nie mogliśmy się dogadać z
wykonawcą w kwestii form zabezpieczenia tablic – wyjaśnił konserwator, Jacek Wilk.
Do tej pory zrekonstruowana pamiątka nie wróciła na swoje miejsce. Po ostatnim
wyczynie chuliganów władze miasta muszą więc się zająć naprawą dwóch tablic. Do
ostatniej dewastacji musiało dojść kilka dni temu. Zniszczenie drugiej tablicy zauważył
archeolog Jerzy Roś. Tym razem wandale zabrali ze sobą połamane szczątki. Na
budynku, wysoko wisi jedynie fragment pamiątki. Chuliganie najwyraźniej go nie
dosięgnęli. Na ścianie zostały też ślady po wyrwanych gwoździach i nieczytelne
„autografy” sprawców.
„Za odtworzenie dwóch tablic urząd zapłaci 2400 zł. Chcemy, aby były one
obramowane metalową ramą i pokryte specjalną folią, która zabezpieczy je przed
poplamieniem sprayem” zaznacza konserwator. Odnowione tablice powinny zawisnąć na
ścianie muzeum za dwa tygodnie.
Przypomnijmy, zniszczone tablice pojawiły się na ścianie OSP latem przed
uroczystościami upamiętniającymi likwidację olkuskiego getta.
(m)
„Gazeta Krakowska”
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Koparka niszczyła macewy
Ciągle pokutuje u nas przeświadczenie, że Żydzi to nie nasi, to obcy ludzie. Można
zastanawiać się, na kogo zrzucić winę za całkowity brak wyczucia. Na rodziców, szkoły.
Mam nadzieję, że kiedyś wszyscy zrozumieją i będą powtarzać słynny cytat: Ten jest z
Ojczyzny mojej, kto cierpi – tak Jan Jagielski, przedstawiciel Żydowskiego Instytutu
Historycznego komentuje wszystkie sprawy związane z kompletnym brakiem
poszanowania dla miejsc spoczynku Polaków narodowości żydowskiej.
Ostatnim niechlubnym przypadkiem jest Olkusz.
To kolejny przykład na to jak traktuje się zabytkowe nagrobki żydowskie – mówi
historyk Olgerd Dziechciarz pokazując ślady koparki wyryte na zabytkowej macewie. Po
raz kolejny, w ciągu ostatnich miesięcy członkowie Olkuskiego Stowarzyszenia „Brama”
musieli interweniować w sprawie najstarszej, szesnastowiecznej olkuskiej nekropolii
żydowskiej przy ulicy Kolorowej.
Tym razem problem dotyczy biegnącej w sąsiedztwie cmentarza drogi dojazdowej
do posesji. W grudniu zeszłego roku trakt poszerzono i wysypano tłuczniem. Roboty
zlecił olkuski magistrat.
Przypuszczam, że podczas prac ziemnych zostały wykopane nagrobki, na które
natrafiliśmy – twierdzi archeolog Jerzy Roś. Część jest połamana, inne leżą na ziemi.
Rzeczywiście prace były wykonane na nasze zlecenie, ale za wykopanie i
uszkodzenie macew nie odpowiada wykonawca. Współpracujemy z tą firmą od dawna.
Jej właściciel jest odpowiedzialnym człowiekiem, zawsze zgłaszał nam jakiekolwiek
problemy – ripostuje rzecznik olkuskiego magistratu, Jarosław Medyński.
Rzecznik sugeruje też, że ponieważ urząd zlecił prace w grudniu, mogło dojść do
dewastacji cmentarza już po ich zakończeniu.
Przeprowadziliśmy kontrolę na terenie nekropolii. Sami mieszkańcy twierdzą, że w
tym miejscu często kopie jakaś firma. Równie dobrze mogli to być pracownicy gazowni
albo telekomunikacji – dodaje Medyński.
Jak podkreśla rzecznik, sprawą zajął się miejski konserwator zabytków Jacek Wilk,
który ma dowiedzieć się kto odpowiada za zniszczenia.
Konserwator nie powinien zajmować się sprawą po fakcie, tylko nadzorować te
prace. Nawet jeżeli nie naruszały one bardzo ziemi, można było spodziewać się, że
kopiący natrafią na zabytkowe pozostałości cmentarza – twierdzi Jerzy Roś, który wysłał
w tej sprawie skargę do wojewódzkiego konserwatora zabytków w Krakowie Jana
Janczykowskiego i Jana Jagielskiego z Żydowskiego Instytutu Historycznego.
Żałuję, że informacja o tym, co stało się na cmentarzu nie dotarła do mnie
wcześniej. Nie mam jednak wątpliwości, że fragmenty macew są świeżo wykopane z
ziemi. Nie będę zdziwiony, jeśli okaże się, że do zdewastowania cmentarza doszło
podczas wykonywania remontu drogi. Nasz urząd już kilka razy pokazał z jaką „estymą”
traktuje pamiątki kultury żydowskiej – dodaje Jerzy Roś.
Archeolog przypomina, że w ubiegłym roku zasypano ziemią macewy ze zbiornika
przeciwpożarowego przy ulicy Pomorskiej. Udało się uratować część z nich. W ramach
programu „Konserwator” trafiły na cmentarz przy ulicy Kolorowej. W trakcie ich
montowania, oczywiście bez jakiegokolwiek nadzoru, naruszono warstwę nagrobków,
wydobywając na wierzch ludzkie kości. Nikt nie pofatygował się, by przeprowadzić
inwentaryzację nagrobków. Ustawiono je mokre i pokryte błotem – dodaje archeolog.
By na przyszłość zapobiec podobnym sytuacjom olkuski magistrat chce ogrodzić
teren zabytkowej nekropolii. Tu jednak mogą pojawić się problemy.
Według tradycji żydowskiej cmentarz to miejsce święte i nienaruszalne.
Ogrodzenie można postawić, ale tylko w przypadku, gdy samorząd wie jak przebiegały
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historyczne granice cmentarza. Z tego, co wiem, to w przypadku nekropolii przy ulicy
Kolorowej zostały one już dawno naruszone. Na terenie cmentarza możliwe jest
zamocowanie specjalnych słupków, ale nie mogą być one wkopane w ziemię głębiej niż
na 20 centymetrów – podkreśla Jan Jagielski, przedstawiciel Żydowskiego Instytutu
Historycznego w Warszawie i Fundacji „Wieczna Pamięć”.
Dyrektor Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach, Bożena Wawrzyniak
podkreśla, że zna sprawę, jednak organizacja nie może wiele zrobić.
Teren, o którym mowa należy do samorządu, tak jak i kilka innych.
Staramy się o ich zwrot od kilku lat. To na gminie spoczywają więc wszystkie
prawa i obowiązki związane z ochroną tych zabytków.
Natychmiast po zawiadomieniu, poinformowaliśmy o tej sprawie rabina Polski
Michaela Schudricha.
Olkusz to kolejny przykład kompletnego braku szacunku dla miejsc pochówku
Polaków wyznania mojżeszowego. A takich jest w całym kraju ponad tysiąc. Większość
przypadków, o których wspomina dyrektor Wawrzyniak i Jan Jagielski to akty
bezmyślnego wandalizmu. Tak było ostatnio w Mińsku Mazowieckim, Grójcu, Czeladzi i
Sosnowcu, gdzie nieznani sprawcy zniszczyli zabytkowe macewy, a na niektórych
pozostawili faszystowskie napisy. Barbara Wawrzynak przypomina też przypadek z
niewielkiego Lelowa, gdzie miejscowy wójt zezwolił na wystawienie na miejscu
nekropolii pawilonu handlowego. To dla Żydów szczególne miejsce. Pielgrzymowali tu
do grobu rabina Bidermajera. Teraz modlą się na zapleczu wzniesionego budynku –
twierdzi dyrektorka katowickiej gminy.
Alicja Renkiewicz
„Gazeta Krakowska”, 16.03.2007 r.
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CZĘŚĆ II
ŚWIADECTWA OCALAŁYCH ŻYDÓW
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OD REDAKCJI
Zamieszczone poniżej relacje ocalałych z Zagłady Żydów, jak też innych
świadków Zagłady, pochodzą z archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w
Warszawie, ze zbioru „Relacje indywidualne”, sygn. 301. Stanowią one wybór dokonany
przez redakcję i pogrupowane zostały według miejscowości powiatu olkuskiego w jego
granicach sprzed II wojny światowej.
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OLKUSZ
MARIA ADLERFLIEGEL (Adlerflügel), sygn. 301/347539
ur. 18.10.1914 r. w Siewierzu, córka Jakóba i Gizeli z Bekerów, zamieszkała przed wojną
w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 37, w trakcie składania relacji zamieszkała w
Katowicach przy ul. Lompy 18/4, pracując jako pielęgniarka w Domu Dziecka w
Chorzowie przy ul. Katowickiej 21, zawód – pielęgniarka, więźniarka Auschwitz nr
51507.
„10-go czerwca 1941 roku pojechałam do Olkusza, skierowana przez Wydział
Zdrowia Centrali w Sosnowcu. Organizowaliśmy w Olkuszu Krankenstube. Dyrektorem
(Leiter) był dr Auerhahn. Krankenstube mieściła się w dawnym gimnazjum przy ulicy
Ostland No. 30 i zajmowała cały parter. W szpitalu tym było 40 łóżek. W tym samym
gmachu mieściło się ambulatorium. Oprócz dr. Auerhahna pracowało 6 pielęgniarek i ja
jako starsza siostra. Pielęgniarki przeszły wyszkolenie na kursie 2–miesięcznym
zorganizowanym w Sosnowcu przez Wydział Zdrowia Centrali w 1940 roku.
Kierownikiem Wydziału Zdrowia przy Centrali był Dr Henryk Lieberman.
Kurs pielęgniarski został zorganizowany dla wszystkich skupień żydowskich
podlegających Centrali w Sosnowcu. Uczęszczało na kurs około 90 osób, wśród których
było również kilku mężczyzn. Celem tego kursu było przygotowanie personelu służby
zdrowia wobec powstałych trudności korzystania z nieżydowskich placówek zdrowia.
„Aryjski” personel sanitarny i techniczny musiał zostać zwolniony ze szpitala
żydowskiego w Sosnowcu w 1941 roku na rozkaz władz niemieckich.
Kurs pielęgniarski trwał dwa miesiące. W pierwszym miesiącu była teoria, a w
drugim praktyka w szpitalu żydowskim w Sosnowcu.
Po zakończeniu kursu abiturjentki pracowały przy ambulatoriach w
miejscowościach, z których zostały przysłane.
W Olkuszu epidemii w czasie mojego pobytu nie było. Przeciętnie leżało w
szpitalu w Olkuszu od 15-20 chorych.
Przeważnie byli to ludzie przysłani z powrotem z obozów pracy na Śląsku
Opolskim. Przeważały u tych obozowców obrzęki i owrzodzenia. Leki otrzymywaliśmy z
Wydziału Zdrowia przy Centrali Żyd. w Sosnowcu, a resztę zakupywaliśmy w aptece
miejscowej.
Gdy ja przyjechałam do Olkusza jeszcze dzielnicy żydowskiej nie było. Żydzi mieli
jeszcze swobodę poruszania się po wszystkich ulicach miasta.
We wrześniu 1941 roku została utworzona dzielnica żydowska w Olkuszu, która
mieściła się na przedmieściu Olkusza – Sikorka i obejmowała również część miasta
graniczącą z Sikorką. Szpital żyd. pozostał w swoim miejscu, ponieważ ulica Ostland
należała również do dzielnicy żydowskiej.
Przesiedlenie do dzielnicy odbywało się w ten sposób, że mieszkania opuszczone
przez Żydów musiały być uprzątnięte przez kolumny sanitarne żydowskie. Każdej z
higienistek przydzielono 2-3 kobiet Żydówek, które musiały pod nadzorem Niemiec
uprzątnąć mieszkania i wyszorować podłogi, umyć okna, drzwi, wykropić środkami
dezynfekującymi i doprowadzić mieszkanie do porządku. Tak musiały być uprzątnięte
wszystkie mieszkania na rozkaz władz niemieckich. Przesiedlenie przeprowadziła
specjalna komisja przesiedleńcza złożona z Niemców spoza Olkusza (Sosnowiec,
Por. także dwie inne relacje Marii Adlerfliegel, sygn. 301/2452 z 7 listopada 1946 r. i 301/2447
z 27 listopada 1946 r.
39
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Będzin). Podczas przesiedlenia przyjechał również urzędnik Centrali Wulkan, prezes
Gminy z Chrzanowa – Cukier (z nakazu Centrali), milicja żydowska z Będzina i
Sosnowca w liczbie 15-20 osób z Komendantem Lerhaftem na czele. Lerhaft,
przesiedlony z Oświęcimia, był Komendantem milicji na całe Ost-Oberschleisen. Żydzi
mieli możność przewiezienia furmankami całego swego dobytku do dzielnicy. Furmanki
były przydzielane przez Gminę Żydowską. Opróżniano mieszkania planowo według ulic.
Przesiedlenie trwało około 10 dni.
O mającym się odbyć przesiedleniu dowiedzieliśmy się kilka dni przedtem. Każdy
Żyd otrzymał wezwanie do Gminy Żyd. do Komisji przesiedleńczej i musiał wpłacić
pewną wyznaczoną przez komisję kwotę za mieszkanie.
Warunki mieszkaniowe w dzielnicy były bardzo ciężkie. Ci, którzy zapłacili dużo
pieniędzy otrzymali lepsze mieszkania. Najlepsze mieszkania składały się z pokoju i
kuchni. Ubodzy mieszkali po 7-8 osób w jednym pokoju. Bogaci otrzymali mieszkania w
tej części dzielnicy, która była blisko miasta, a biedni na Sikorce.
Równocześnie Niemcy przesiedlili Polaków z Sikorki do mieszkań żydowskich w
mieście.
Podczas mojego pobytu w Olkuszu były dwie akcje na Arbeitseinsatz.
Jedna akcja odbyła się w formie łapanki. Przyjechali „Czarni” z Dulagu z
Sosnowca autami niespodzianie i zabrali młodych mężczyzn Żydów z ulicy i mieszkań.
Zabrali z sobą około 20 osób. Drugi Arbeitseinsatz odbył się w sposób planowy.
Przyjechał lekarz z Dulagu, Polak, dr Plawner z Wydziału Zdrowia przy Centrali Żyd.
oraz przedstawiciel Dienststelle des Sonderbeauftragten für Fremdvölkischen
Arbeitseinsatz (nazwiska nie pamiętam). Gmina wezwała wszystkich mężczyzn, którzy
stanęli przed komisją lekarską. Decydujący głos miał przedstawiciel Dienststelle.
Młodych zdrowych mężczyzn zabrano do Dulagu w Sosnowcu. Akcja ta trwała
kilka godzin, a przeznaczonych na pracę odwieźli Niemcy autami do Sosnowca.
Początkiem 1942 roku Niemcy powiesili trzech Żydów: Glajtmana, Pinkusa i
jeszcze jednego (nazwiska nie pamiętam).
Trzy dni przedtem władze niemieckie zawiadomiły Gminę żydowską, że odbędzie
się egzekucja 3-ch osób i nakazali, aby 200 Żydów było obecnych przy egzekucji. Rano,
w dniu egzekucji, Niemcy sprowadzili 20 Żydów, starszych, poważanych obywateli i ci
musieli przygotować trzy szubienice. Były obawy, że Niemcy powieszą 3-ch ze
sprowadzonej 20-tki. Ale po przygotowaniu szubienicy wypuszczono ich.
W południe zebrało się 200 osób (Żydów sprowadzono na podstawie specjalnych
wezwań) koło Gminy. Wszyscy oni razem z zarządem Gminy udali się na plac egzekucji.
Egzekucja odbyła się na placu publicznym na pograniczu dzielnicy żydowskiej.
Gdy Żydzi zebrani ustawili się koło miejsca egzekucji zajechała karetka i
wyprowadzono trzech ludzi z twarzami zasłoniętymi chustkami. Niemcy ustawili ich na
stołkach, odwiązali im twarze i wtenczas zebrani poznali, że to są Żydzi z Olkusza
aresztowani 2 tygodnie przedtem w drodze z Olkusza do Chrzanowa. Mówiono wtenczas,
że mieli oni na saniach ukrytą kiełbasę (kilka kg). Kaci Niemcy założyli skazańcom pętle
i wykonali egzekucję.
Najstraszniejsze było to, że wśród zebranych 200 mężczyzn Żydów byli
członkowie rodzin skazańców. Gmina nie wiedziała przedtem, kogo Niemcy będą
wieszali. Na placu byli obecni ojciec Glajtmana, brat Pinkusa i rodzina trzeciego.
Skazańcy, gdy im założono pętle, krzyknęli Szma Israel.
Ja wyglądałam z okna szpitala w odległości 150-200 metrów od miejsca egzekucji i
słyszałam rozpaczliwy krzyk skazańców Szma Israel. Skazańcy zorientowali się, gdzie
oni są, dopiero po zdjęciu im opasek z oczu.

294

Po wykonaniu egzekucji zebrani rozeszli się, a skazańcy wisieli jeszcze do
następnego dnia. Pilnowała ich policja niemiecka. Nazajutrz Niemcy zabrali ich i
wywieźli.
W maju rozpoczęły się w okolicznych miejscowościach częściowe wysiedlenia
ludności żydowskiej.
Mówiono, że z każdego miasta pojedzie na wysiedlenie 10% ludności, z tym, że
Gmina sama zrobi listy. Przypuszczano, że z Olkusza wysiedli się około 300 osób.
Gmina, z nakazu centrali żydowskiej w Sosnowcu, przygotowała listę przeznaczonych na
wysiedlenie.
Wieczorem z 9-go na 10-go czerwca 1942 milicja żydowska Olkusza zaczęła się
gromadzić pod pozorem, że mają wyjechać do Jaworzna na wysiedlenia i czekają na
furmanki. Niektórzy nawet przynieśli ze sobą teczki. Czekali koło szpitala. Na moje
zapytania odpowiadali jak wyżej wspomniałam.
To mnie mocno zastanowiło, gdyż uważałam, że na wysiedlenie do Jaworzna na
pewno nie jechaliby furmankami.
O godzinie 9.30 wieczorem zauważyłam w gmachu kuchni gminnej, która mieściła
się w sąsiedztwie dziwne ożywienie. Pod pretekstem szukania lekarza poszłam tam i
widziałam, że opróżnia się sale i czyni się jakieś przygotowania. Był tam obecny prezes
gminy Sobol, inni członkowie gminy i milicja żydowska. Gdy mnie Sobol zauważył
spytał się, co tu robię, odpowiedziałam, że szukam lekarza. Na to on odpowiedział, że
lekarza nie ma i bym nic nie mówiła nikomu, co tu widzę. 2 godziny później słyszałam
już krzyki z ulicy Żydów prowadzonych przez milicję żydowską. Prowadzono
przeważnie starców obojga płci. Przez okno widziałam jak prowadzono tych
nieszczęśliwców do gmachu, w którym mieściła się kuchnia gminna. Doprowadzonych
ludzi, których wyciągnięto z łóżek, trzymano przez następny dzień w lokalu kuchni pod
strażą milicji żydowskiej.
O 3-ej nad ranem 11-go czerwca 1942 roku byłam w szpitalu i usłyszałam dzwonek
u wejściowych drzwi. Gdy otworzyłam weszło pięciu niemieckich policjantów z
aparatem telefonicznym, spytali się, gdzie jest nasz telefon i dołączyli swój aparat. Gdy
wyszłam na ulicę widziałam jak niemiecka policja doprowadza Żydów, mężczyzn i
kobiety, starych, młodych i dzieci z Sikorki i pozostałych ulic dzielnicy na plac koło
gimnazjum, gdzie była kuchnia. Plac był obstawiony i pilnowany przez policję
niemiecką. O godzinie 5-ej rano przyszedł Kuczyński do szpitala.
Z 5-ciu Niemców, którzy przyszli do szpitala – dwóch pozostało w pokoju
dyżurnym i siedzieli przy telefonie. Reszta wyszła i stale przychodzili inni Niemcy.
Gdy przyszedł Kuczyński, ja byłam w drugim pokoju i słyszałam jak rozmawiał
telefonicznie z Dienststelle w Sosnowcu.
Pytał się, czy ma być ogólne wysiedlenie, czy pracujący w filji szopu Rosnera w
Olkuszu będą wyreklamowani.
Z pytań jego dowiedziałam się, że Olkusz ma być już tym razem Judenrein. Część
ludzi z tego placu Niemcy z milicją żydowską przeprowadzili do szkoły powszechnej w
dzielnicy „aryjskiej”, a reszta pozostała w gmachu gdzie mieściła się kuchnia.
13-go czerwca 1942 Niemcy wyprowadzili zebranych w szkole Żydów na stację,
wpakowali do wagonów i wywieźli.
Drugą partię, zebraną w budynku gdzie mieściła się kuchnia, Niemcy wywieźli 15go czerwca 1942.
Z drugiej partii Niemcy oddzielili wyreklamowanych pracowników szopu Rosnera,
młodych urzędników Gminy, milicjantów, pielęgniarki – razem około 200-300 osób i
posłali do Dulagu w Sosnowcu. Pracownicy gminy zostali wyreklamowani w Sosnowcu.
Rosnerowcy pracowali później w szopie w Będzinie.
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W Olkuszu pozostało kilka osób dla likwidacji. Ja zostałam w szpitalu – i na placu
nie byłam.
Chorych wszystkich również zabrano II-gim transportem. Obłożnie chorych
Niemcy wpakowali na furmanki, zawieźli na dworzec.
Podczas wysiedlenia obecny był Moniek Merin, który przyjechał taksówką.
Również Śmietana i Liebermann i Wulkan z Sosnowca byli obecni. Podczas akcji z
nakazu Centrali przygotowaliśmy apteczki podręczne i ogólną aptekę (w walizce), które
mieliśmy dać do wagonów. Centrala przysłała teczki na apteczki, w których były
wewnątrz nalepione pouczenia, do czego służy dane lekarstwo. Centrala kazała również
przyszykować torebki z jedzeniem, aby móc podać do wagonów wyjeżdżającym.
Jednakże na dworcu widzieliśmy, że transporty nie są przeznaczone do życia. Jedzenia
nie dopuszczali, a wszystkie teczki z medykamentami Niemcy wrzucili do jednego
wagonu.
Z nakazu Niemców miałam z koleżanką przenieść chorego rebego z Chęcin na
punkt. Ja zaniosłam go do szpitala, by tymczasem leżał w łóżku. Później powiedziałam
dr. Liebermanowi o tem, a ten Merinowi. Rebego zabrali do taksówki i przewieźli do
Sosnowca, gdzie był aż do likwidacji getta.
W Olkuszu czynna była kuchnia dla ubogich Żydów zorganizowana przez gminę,
gdzie wydawano około 300 obiadów. Było czynne przedszkole dla około 30 dzieci w
wieku do 7 lat. Dzieci bawiono i otrzymywały posiłki. Wieczorem wracały do domu.
Żydzi w Olkuszu pracowali w filii szopu Rosnera i w fabryce waliz.
Robotnicy z fabryki waliz pozostali jeszcze w Olkuszu kilka miesięcy po likwidacji
dzielnicy. Mieszkali w budynku koło fabryki i nie mogli się wydalić z tego domu. Później
wywieziono ich do obozu.
Ja wyjechałam z Olkusza do Będzina 17-go czerwca 1942 roku.
Maria Adlerfligel
Protokułował: mgr. N. Szternfinkiel
Chorzów, dnia 22 listopada 1946 roku.
Wojewódzka Żydowska Komisja Historyczna Katowice”
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Dr MARIAN AUERHAHN vel MARIAN GŁUSZECKI, sygn. 301/3321
ur. w 1900 r., zamieszkały przed wojną w Olkuszu, w czasie wojny: Olkusz,
Strzemieszyce, obozy: Laura Hütte, Annaberg, Blechhammer, Gross-Rosen, Buchenwald,
Neukirch, w trakcie składania relacji zamieszkały w Olkuszu, ul. 3 maja 60, zawód:
lekarz.
„Judenrat żydowski w Olkuszu zorganizował w roku 1940 dentysta Azryl
Flaszenberg na polecenie Merina. W skład Judenratu wchodziło dwóch braci
Czarneckich, niemiecka Żydówka (której nazwiska nie pamiętam) sekretarka Judenratu,
główna pośredniczka między Judenratem a Niemcami. Na początku odnosiłem się
sceptycznie do działalności Merina, ale gdy się z nim bliżej poznałem, uważałem, że
zrobił dużo dobrego dla Żydów. Według wyjaśnień, udzielonych mi osobiście przez
Merina, starał się on działać na zwłokę. Wiedział, że Żydów czeka śmierć, ale liczył on,
że pewna garstka ocaleje. Poświęcał więc w akcjach według niego najgorszych, chorych,
starców, liczył się z tym, że najlepsi zostaną. Właśnie Merin pierwszy wystąpił z
propozycją, by Żydów zatrudnić w rozmaitych gałęziach pracy, by w ten sposób
odciągnąć Niemców od chęci zagłady Żydów, wyzyskując ich jako siłę roboczą. Na
pierwszym wiecu Żydów, zwołanym przez Merina, dowodził on konieczności
zatrudnienia Żydów, tłumacząc im, że będą wolnymi ludźmi, dostaną zapłatę i że staną
się w ten sposób elementem potrzebnym dla Niemców. Zgłosiło się więc dużo młodzieży.
Wyjechali oni do obozu, gdzie pracowali razem z aryjczykami, dostawali takie same
racje, przyjeżdżali do domów. Ale skończyło się to szybko. Wkrótce zamieniono ten obóz
w zamknięty obóz pracy. Niemcy potem zaczęli tworzyć obozy pracy. Polecili
Judenratowi zorganizowanie ludzi do pracy, wyznaczali kontyngent ludzi, który dane
miasto musiało dostarczyć. Co trzy miesiące powtarzali tę samą procedurę, wybierając
powoli całą młodzież zdolną do pracy. Oczywiście, że ludzie nie zgłaszali się ochotniczo,
tylko Judenrat rozsyłał zawiadomienia. Stawiennictwo było obowiązkowe. Kto nie stawił
się – został przez ordnerów doprowadzony. Na początku wybierano element zdrowy, z
czasem zdrowych zabrakło i brano element słaby fizycznie i chorowity, byleby zapełnić
kontyngent. Pojawiło się łapownictwo, okupywali się Judenratowi ci, którzy mieli dużo
pieniędzy i na miejsce bogatych łapano ludzi słabych, którzy nie mogli tego okupu uiścić.
Na moje zapytanie, dlaczego tak się dzieje odpowiadano, że gmina musi mieć pieniądze
na opłacanie haraczu Niemcom. Łapówki wśród Niemców brał każdy. Niemiecki
Bürgermeister miasta Olkusza przysyłał do Judenratu karteczkę z napisem, co mu jest
potrzebne i co trzeba dla niego załatwić. W tych spisach było m.in. torty, mięsiwa na
przyjęcie swoich gości. Córeczka pana Bürgermeistra przychodziła do Judenratu i
przynosiła swoje buty do podzelowania.
Oto np. jak wyglądało takie branie ludzi do pracy.
Pewnego dnia przyjechał Merin z p. Czarne do Olkusza i przemawiał do zebranych
Żydów tłumacząc im, że jest to zło, ale zło konieczne, i wezwał wszystkich do zjawienia
się w dniu następnym o godzinie 8-ej rano w domu obok spalonej bóżnicy żydowskiej.
(Przedtem mieściła się tam szkoła żydowska, „cheder”). Zapewniał, że ludzie zatrudnieni
będą zwalniani od wysiedleń. Stawiło się nazajutrz 15-20 % wezwanych. W tej liczbie ci,
którzy mieli karty swojej pracy w porządku, kalecy, ludzie chorzy. Inni skryli się lub
wyjechali z Olkusza. Kontyngent miał wynieść 300 ludzi. W skład komisji lekarskiej
prócz mnie, wyznaczonego przez Judenrat, na moje żądanie poproszono jeszcze doktora
Kiciarskiego, volksdeutscha. Przy największych wysiłkach można było najwyżej 60 ludzi
uznać za zdolnych do pracy po kilkakrotnym przesortowaniu tych samych ludzi. Merin
porozumiał się telefonicznie z gestapo w Sosnowcu, które poleciło wszystkich zebranych
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zatrzymać na miejscu twierdząc, że sami przeprowadzą przegląd. Było to zimą (początek
1941 r.), leżał głęboki śnieg, a przed chederem był dół wypełniony śniegiem i
kamieniami. W późnych godzinach popołudniowych zajechały czarne samochody
gestapo i wysiadł p. Lindner (Sturmbannführer), Knoll i lekarz niemiecki z SS dr Kopp.
Wpadli do pierwszej izby, w której prócz nas, tj. dwóch lekarzy i dwóch urzędników
Judenratu, nie było nikogo. Ja byłem w białym fartuchu, dr Kiciarski w cywilnym
ubraniu. Jeden z nich zwrócił się do dr Kiciarskiego z zapytaniem, „wo hast du deine
Juden stehen?”. Dr Kiciarski wylegitymował się, że nie jest Żydem, a wszyscy SS wpadli
na salę ogólną, gdzie ludzie byli zebrani i obstawieni milicją. Rozpoczęli swoje badanie
komisyjne. Kazali ludziom rozebrać się do naga i podchodzić kolejno do stołu, za którym
siedziała komisja. Dr Kopp w oryginalny sposób określał, kto jest zdolny do pracy lub
nie. Mianowicie zdolnemu dawał kopniaka w stronę sali, niezdolnego kopnął w kierunku
drzwi, przed którymi stał szpaler SS-manów, z którego każdy po kolei obdzielał
kopniakami niezdolnego do pracy, tak że kopnięty przez ostatniego wylatywał na ulicę i
wpadał goły do dołu wypełnionego śniegiem, a za nim wylatywały jego rzeczy
wyrzucane przez ordnerów. Ubierać się musiał w śniegu, leżąc w dole. My dwaj lekarze
staliśmy w pierwszym pokoju bezczynnie. Słyszeliśmy wrzaski i krzyki na sali i
widzieliśmy wylatujących jak z procy gołych ludzi. W pewnej chwili dr Kiciarski zapytał
gestapowca stojącego przy drzwiach – czy my możemy odejść. Ktoś z komisji zawołał:
„Polnische Schweine Ärzte nach Hause”. W wyniku tego przeglądu Niemcy kontyngent
wyznaczony na ten dzień zabrali. Wśród nich byli ciężko chorzy i ułomni. Jeden z nich
np. całe lata chorował na wrzód na dwunastnicy, w czasie badania przez komisję dostał
krwotoku żołądkowego, lecz, o dziwo, człowiek ten przetrwał obóz i żyje obecnie w
Monachium i jest zupełnie zdrów (Zelinger).
Likwidacja getta w Olkuszu.
W czerwcu 1942 nastąpiła likwidacja getta. Że na taką akcję się zanosi, zdawali
sobie sprawę wszyscy mieszkańcy getta. Na dwa tygodnie przed akcją zlikwidowano
szop krawiecki mieszczący się w budynku b. gimnazjum, maszyny do szycia wywieziono
do Będzina, dokąd wywieziono również pracowników szopu. W Będzinie pracowali oni
dalej w szopie krawieckim. Akcja rozpoczęła się nad ranem. Dzielnica obstawiona
podwójnym szpalerem policji niemieckiej. Rewidowano dom za domem w getcie,
wyciągając ludzi. Pędzono ich na duży plac przy gimnazjum. Po przeszukaniu wszystkich
domów ludzi odprowadzono do budynku nowobudującego się gmachu ubezpieczalni
społecznej. Budynek z cegieł i betonu o oknach i drzwiach zabitych na głucho deskami,
w środku budynku panowała ciemność. Małą garstkę młodych ludzi (5%) wysortowano
jako zdolnych do pracy i tych ulokowano w poszczególnych klasach gimnazjum pod
strażą. Następnego dnia wywieziono ich do Dulagu w Sosnowcu, a stamtąd do obozów
pracy. Ludzi zamkniętych w budynku Kasy Chorych przeznaczonych na stracenie jako
niezdolnych do pracy trzymano bez wody i żywności w ciemnym budynku. Chorych w
wyjątkowych wypadkach pozwalano zabierać do Krankenstube, który na razie w
dzielnicy pozostawiono. Ja jeden i personel pielęgniarski mieliśmy możność dostać się do
tych ludzi. Korzystaliśmy z tego uprawnienia bardzo gorliwie, by przy tej okazji
przeszmuglować trochę żywności, powiedzieć słowo pociechy i pośredniczyć między
tymi ludźmi a światem zewnętrznym, przenieść liściki ze zleceniami i ostatniemi
prośbami do rozmaitych ordnerów i Judenratu lub rzadziej przedsiębiorców niemieckich,
wpływowych osobistości niemieckich o ratunek. Pobyt 24-godzinny w ciemnicy w
poczuciu beznadziejności położenia zmienił ludzi nie do poznania. Ja, który wszystkich
od starca do dziecka znałem, bardzo często nie mogłem poznać w zupełności, kto do
mnie mówił. W pewnej chwili powiadomiono nas, że jedna z kobiet zamkniętych w
budynku Kasy Chorych dostała bólów porodowych, polecono mi, bym przyszedł
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sprawdzić, czy tak faktycznie jest i ewentualnie zabrać do szpitala. Po przybyciu na
miejsce okazało się, że chodzi o kobietę będącą rzeczywiście w ostatnim miesiącu ciąży i
która prócz tego miała przy sobie troje nieletnich dzieci. Gestapo zezwoliło na zabranie
kobiety, a dzieci pozostawić miałem na miejscu. Dopiero na moją usilną prośbę udało mi
się uzyskać pozwolenie na zabranie jej dzieci i umieszczenie ich w szpitalu. Kobieta ta
nie urodziła, a przy wysiedleniu Krankenstube, które się odbyło jako ostatni etap
likwidacji, załadowano ją wraz z innymi na chłopskie furmanki, odwieziono na dworzec i
dołączono do transportu. Ludzi podzielono na dwie grupy. Pierwszą odstawiono pod silną
eskortą policji na dworzec w sobotę, reszta pozostała w zamknięciu do poniedziałku,
kiedy to i ich załadowano na pociąg. Transporty te poszły do Oświęcimia. W czasie mego
pobytu w gmachu Kasy Chorych gestapo doprowadziło pewną starą żebraczkę (aryjkę) i
umysłowo chorego chłopca (aryjczyka), dołączając ich do grupy żydów. Był to znany na
bruku olkuskim Poluś Jarno. Chłopak inteligentny, podobno po maturze, który
zachorował na manię religijną. Gdy on mnie zauważył, wezwał mnie na świadka, że nie
jest żydem. Kierując się pierwszym impulsem przystąpiłem do eskorty oświadczając, że
go znam i że jest aryjczykiem, na co otrzymałem odpowiedź: „das ist doch ganz egal,
schau dass du rauskommst”. Rano w sobotę przywieziono też z okolic Żydów, zebranych
po wsiach i okolicznych miasteczkach, dla dołączenia ich do transportu olkuskiego.
Ludzie ci (przeważnie kobiety, starcy i dzieci) zgromadzeni byli na placu przed
budynkiem Kasy Chorych b. ciasno stłoczeni (mały placyk nie mógł pomieścić
wszystkich). Milicjanci żydowscy, którzy na akcję tę przyjechali specjalnie z Będzina i
Sosnowca, znęcali się w niemożliwy sposób nad ludźmi bijąc i kopiąc ich nogami. Jeden
z nich szczególnie pod tym względem wyróżniał się swoją brutalnością. Gdy znalazłem
się znowu akurat w tym czasie na miejscu, zawołał mnie jeden z gestapowców i zapytał
mnie wskazując na to, co robi milicja żydowska, jak mi się to podoba i co ja o tym sądzę.
Powiedział on, że ordnerzy żydowscy zachowują się znacznie gorzej niż gestapowcy i że
wzywa mnie na świadka, że gestapo w ogóle ludzi nie bije i że robią to tylko żydowscy
ordnerzy, jak sam zresztą widzę, a winę potem zwala się na Bogu ducha winnych
gestapowców. Wspomniany wyżej gestapowiec w mojej obecności zawołał jednego
ordnera do siebie, zbił go i zrzucił ze schodów, pytając się mnie, czy słusznie zrobił. Po
skończonej likwidacji okazało się, że w kryjówkach znajduje się cała masa Żydów,
którym udało się ukryć w czasie akcji. Kryjówki zazwyczaj były z góry przez ludzi
przygotowane tak dobrze, że odkrycie ich przez Niemców było niemożliwe.
Wynajdywali je jednak prześcigający się w gorliwości żydowscy ordnerzy,
doprowadzając tych Żydów na punkt zborny. A ludzi ukrywających się za karę nie
poddawano selekcji i dołączano automatycznie do transportu oświęcimskiego. Już po
odejściu drugiego transportu w poniedziałek i po zakończeniu akcji i zwinięciu
posterunków policji ja pozostałem jeszcze przez kilka dni na miejscu w Olkuszu dla
zlikwidowania inwentarza Krankenstube. Niemcy zabrali do szpitala powiatowego całe
urządzenie lekarskie. Każdy Żyd, spotkany w tym czasie na ulicy getta, był narażony na
śmierć przez zastrzelenie na miejscu zgodnie z zarządzeniem gestapo. Mimo to w ciągu
dnia, a jeszcze więcej w ciągu nocy, przychodzili Żydzi, których głód i zimno wygnało ze
skrytek prosić o schronienie. Ludzi ci wyjechali wraz ze mną, samochodem przysłanym
po mnie przez p. Merina, do Sosnowca. Na terenie Olkusza pozostało 12-tu Żydów,
którzy jeszcze przez kilka miesięcy pracowali dla Niemców. Byli to elektrotechnicy, a w
miejscu, gdzie była Krankestube zwozili Niemcy przy pomocy ludności polskiej,
zmobilizowanej do tego celu, cały dobytek pożydowski, który następnie posortowali.
Lepsze rzeczy sprzedawali za psie pieniądze Niemcom i Volksdeutschom, gorsze
Polakom.
Łódź, 10.02.1948 r. (…)”.
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RÓŻA FELCZER, sygn. 301/244240
ur. 30.10.1924 r. w Sosnowcu, córka Maksa i Sary z domu Weiss, w trakcie składania
relacji zamieszkała w Chorzowie przy ul. Katowickiej nr 21, zawód: pielęgniarka
zatrudniona w Domu Dziecka w Chorzowie przy ul. Katowickiej 21.
„Na początku 1942 r. Wydział Zdrowia przy Centrali Żydowskiej w Sosnowcu
skierował mnie do Czarnego Morza. Czarne Morze – wieś odległa o dwa kilometry od
stacji kolejowej Kazimierz. Na Czarnym Morzu mieszkało w kilkunastu murowanych
domach około 600 Żydów przesiedlonych z Kazimierza, Niemców i częściowo ze
Strzemieszyc (biedota).
Mieszkali w tej wsi poprzednio Polacy, którzy zostali przesiedleni do mieszkań
żydowskich.
Po przesiedleniu pozostała we wsi jedna rodzina polska, która mieszkała w
oddzielnym domu.
W Czarnym Morzu była delegatura gminy żydowskiej ze Strzemieszyc.
Kierownikiem gminy na Czarnym Morzu z ramienia Centrali w Sosnowcu był Dawid
Schmidt. Mieszkał on stale w Sosnowcu i podlegały jemu skupienia żydowskie na
Czarnym Morzu, w Dawidówce Modrzejowie. Przed nim funkcję tę pełnił Romek Merin,
bratanek Mońka Merina, który był równocześnie kierownikiem (komisarzem) gminy
żydowskiej w Ząbkowicach. Przydziały produktowe otrzymywaliśmy ze Strzemieszyc.
Było również 2 Ordnerów, którzy podlegali Strzemieszycom. (...)
Mężczyźni i młode kobiety chodzili codziennie do pracy do Strzemieszyc.
Pracowali w kopalni, część w cynkowni, a inni w stolarni. (...)
W maju 1942 roku równocześnie z Sosnowcem odbyło się wysiedlenie. Nad ranem
o godz. 7-ej przyjechało furmanką 5 Ordnerów żydowskich z Olkusza i jeden
przedstawiciel gminy żydowskiej z Olkusza Czarnecki.
Ordnerzy rozdali po domach każdej rodzinie żydowskiej wykazy z
wyszczególnieniem rzeczy, które można ze sobą zabrać. Ordnerzy informowali, że
wszyscy Żydzi zostają przesiedleni do Strzemieszyc.
Ja otrzymałam nakaz pozostania celem pilnowania majątku gminy.
Można było zabrać po 3 pary bielizny, odzież i żywność. Wszystko razem nie
mogło przekroczyć 10 kg. Cała ludność miała się stawić koło domu gminy celem
rejestracji do godziny 10-ej rano. Wszyscy się stawili do rejestracji. Rejestrował
przedstawiciel z Olkusza.
Po rejestracji Ordnerzy ustawili wszystkich w kolumnie i prowadzili pieszo drogą
do Strzemieszyc.
O godzinie 11-ej cała ludność żydowska została wyprowadzona.
Zostałam ja jedna na miejscu.
Od razu, gdy kolumna ruszyła z miejsca, Żydzi zaczęli uciekać w pole. Uciekali
mężczyźni, kobiety i dzieci. Ordnerzy nie mogli opanować sytuacji. Czarnecki posłał
Ordnera do Kazimierza, by sprowadził Schupo. Natychmiast przyszło kilkunastu
Schupowców z 4-a psami. Schupowcy gonili psami, bili Żydów, strzelali na postrach i
uzupełnili kolumnę. Pomagali im przy tym pościgu za Żydami Ordnerzy. Schupowcy
pobili Żydów do krwi i w asyście Ordnerów odprowadzili wszystkich do Strzemieszyc.
Około 50 osób uciekło, których nie złapano. Między uciekinierami była również
moja siostra z mężem i dziećmi. Od razu po odejściu kolumny, spakowałam walizkę,
poszłam na stację i pojechałam do Sosnowca.
40

Por. także inną relację Róży Felczer, sygn. 301/1562.
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Gdy przyjechałam do Sosnowca, w godzinę później przyszli po mnie Ordne-rzy i
nakazali mi natychmiast wrócić pod groźbą wysłania razem ze wszystkimi.
Centrala została powiadomiona o mojej ucieczce przez Czarneckiego.
Nazajutrz pojechałam do Strzemieszyc. W Strzemieszycach opowiedział mi
członek zarządu gminy, że po sprowadzeniu Żydów z Czarnego Morza zostali wszyscy
umieszczeni w budynku szkoły koło gminy. Tam Niemcy przeprowadzili segregację i
pozostawili w Strzemieszycach młodych pracujących.
Resztę razem z grupą ludzi starszych i kalek ze Strzemieszyc Schupowcy ze
Strzemieszyc w asyście Ordnerów odprowadzili w niedzielę rano o godz. 10-ej do
Dąbrowy Górniczej. Ułomnych zabrali na furmankę. Niektórzy starcy bali się siąść na
furmankę, obawiając się, że oni przedtem pójdą na zagładę.
Mnie zarząd gminy nakazał udać się do Dąbrowy Górniczej, gdyż tam była
potrzebna pielęgniarka.
Transport Żydów ze Strzemieszyc został umieszczony w synagodze, gdzie była już
zebrana część ludności żydowskiej Dąbrowy przeznaczonej na wysiedlenie. Wszyscy
skazani na wysiedlenie byli umieszczeni w synagodze i w sąsiednim budynku gminy.
Zebranych pilnowali policjanci niemieccy i ordnerzy żydowscy. Ja wykonywałam
tam funkcję pielęgniarki. Transport ten czekał na wyjazd 3 (trzy) dni. Przez cały ten czas
Żydzi nie mogli wychodzić z zamkniętych dwóch budynków (synagoga, dom gminy).
Potrzeby fizjologiczne załatwiali na miejscu i nie pozwolono im wychodzić z budynku.
Wiadra wynosili Żydzi pod eskortą Ordnerów. W noc przed odejściem transportu
gestapowcy w asyście Ordnerów przeprowadzili łapankę wśród ludności żydowskiej
celem uzupełnienie transportu.
Przez cały czas gmina dostarczała jedzenie zebranym Żydom (obiady, chleb,
kawa).
We wtorek w południe gestapowcy i Ordnerzy wyprowadzili Żydów zebranych,
ustawili w kolumnę i odprowadzili na stację.
Chorych w liczbie około 50 z nakazu gestapowców wnieśliśmy na auta.
Wszystkich wpakowali Niemcy do wagonów i wywieźli do Oświęcimia.
Podczas wysiedlenia w Dąbrowie byli obecni przedstawiciele Centrali Żydowskiej:
Moniek Merin, Fania Czarna, Manger, dr Lieberman i inni. Nazwisk nie pamiętam.
Byli obecni również przedstawiciele gminy żydowskiej ze Strzemieszyc prezes
Flaschenberg, Laskier i inni. Po tym wysiedleniu objęłam po miesiącu pracę w szpitalu
żydowskim w Sosnowcu.
Róża Felczer
Protokołował: mgr N. Szternfinkiel
Chorzów, 27 grudnia 1946 r.”
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SŁAWKÓW
SARA KLEIN, sygn. 301/2726
ur. 28.8.1918 w Sławkowie, córka Icka Ostrego i Rajzli z domu Raucher, zam. podczas
okupacji w Sławkowie, a od 1942 w Strzemieszycach; w trakcie składania relacji
zamieszkała w Chorzowie przy ul. 3-go Maja nr 31/13, zawód buchalterka.
„Przed wybuchem wojny w 1939 roku mieszkałam w Chorzowie. 31-go sierpnia
1939 uciekłam z Chorzowa do Sławkowa, a stamtąd do Skały. Około 7-go września
byłam z powrotem w Sławkowie. W Sławkowie dowiedziałam się, że przed moim
powrotem Niemcy, SS i Wehrmacht rozstrzelali mężczyzn Żydów wracających z ucieczki
na moście nad Przemszą – w Sławkowie. Rozstrzelali tam podobno około 30 osób.
Ponadto rozstrzelali Niemcy około 70 Żydów – mężczyzn na Koźle (wieś Kozioł – 2 km
przed Sławkowem – ze strony Strzemieszyc). Akcja ta trwała kilka dni. Niemcy stali na
moście i każdego napotkanego Żyda rozstrzelali. Usiłujących ratować się ucieczką
wrzucali żywcem do rzeki i topili. Inni znowu SS-owcy jeździli ciężarowymi autami i
napotkanych Żydów rozstrzeliwali. Oni właśnie rozstrzelali Żydów na Koźle. Była to
specjalna grupa, która jeździła po całej okolicy. Gdy ja wróciłam akcja ta jeszcze trwała
cały dzień.
W kilka dni po tej akcji Komendantura niemiecka wezwała kilku poważniejszych
Żydów, obywateli Sławkowa, z przedwojennym prezesem Gminy Żydowskiej
Makowskim na czele i kazali im podpisać protokół, jakoby Żydzi rozstrzelani przez
Niemców na moście i na Koźle zginęli od bomb – podczas bombardowania. Żydzi,
sterroryzowani musieli ten protokół podpisać.
Po jakimś czasie Niemcy zabierali codziennie innych zakładników Żydów.
Od razu po wkroczeniu Niemcy zdemolowali wnętrze synagogi.
Jesienią 1939 roku musieliśmy włożyć białe opaski na lewej ręce z gwiazdą
syjońską. W 1941 roku opaska została zamieniona żółtą gwiazdą Dawida – na lewej
piersi.
Z końcem 1941 zaczęło się tworzenie dzielnicy żydowskiej. Wszyscy Żydzi
mieszkający na innych ulicach musieli się przenieść do dzielnicy. Można było wszystko
zabrać.
W skład dzielnicy wchodziły: cała ulica ............... i część Kościelnej. Były to
ciasne uliczki bez trotuaru, pełne błota i brudu. Była wielka ciasnota mieszkaniowa. Przy
tej ulicy były tylko parterowe domy. Mieszkało wtenczas w Sławkowie około 1000
Żydów. Z tego powodu musiało skupić się kilka rodzin w jednym mieszkaniu.
Przesiedlenie do dzielnicy zostało zakończone w lutym–marcu 1942 roku. Żydom nie
wolno było wychodzić z mieszkań po godzinie 8-ej wieczór do godziny 6-ej rano.
Pierwszy Arbeitseinsatz w Sławkowie odbył się jesienią 1940 lub 1941 roku.
Zabrano wtenczas około 50 młodych mężczyzn.
Centrala Żydowska w Sosnowcu nałożyła kontyngent 50 osób dla Sławkowa.
Gmina sama rozsyłała wezwania, przeważnie bez obrony od stawienia się na wyjazd do
Niemiec na pracę. W dzień przedtem był obecny w Sławkowie Moniek Meryn i
przemawiał do Żydów, że należy jechać do Niemiec i nie uchylać się. Mówił, że jadą
tylko na jeden miesiąc, a później zostaną zastąpieni przez innych. Mówił, że dostaną
jedzenie i będą mogli korespondować z rodziną.
Pozatem było jeszcze kilka Arbeitseinsatz, ale szczegółów nie pamiętam. Inne
odbywały się w formie łapanek.
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Celem zapobieżenia wysyłkom do Niemiec założona została filia szopu Skopka w
Sławkowie. Szop mieścił się w bożnicy. Wyrabiano tam konewki do węgla, a z
odpadków zabawki dla dzieci. Firma ta nazywała się: Blechwaren-Fabrik Josef Skopek.
Centrala tej firmy była w Sosnowcu, a filie w Strzemieszycach i Sławkowie. Pracowało
tam około 50 ludzi, sami Żydzi, mężczyźni i kobiety. Jedynie kierownikiem był
„aryjczyk”. Do tego szopu przyjechało kilku robotników Żydów z Olkusza.
Przewodniczącym Ältestenratu w Sławkowie był Laks. W Sławkowie było 3-ch
ordnerów. Postrachem ludności żydowskiej był początkowo Schupowiec Nitschi, który
bił Żydów. Również burmistrz Sławkowa, Niemiec dał się we znaki ludności żydowskiej.
Nakładał kontrybucje na ludność żydowską i szykanował Żydów, jak również Polaków.
Wysiedlenie w Sławkowie odbyło się 10 czerwca 1942 roku, dzień po rozpoczęciu
akcji w Olkuszu. Ja sama ukryłam się za Sławkowem i wszystko wiem z opowiadania
ludzi, którzy pozostali po akcji.
10 czerwca 1942 r. o godzinie 5-ej rano przyjechali autami SS-owcy i otoczyli
dzielnicę żydowską przy pomocy miejscowej policji. Niemcy wchodzili do każdego
mieszkania żydowskiego i kazali natychmiast wyjść, bijąc przytem pałkami gumowymi.
Ludzie, którzy nie zdążyli ubrać się musieli wyjść w bieliźnie. W przeciągu ½ (pół)
godziny zabrali całą ludność żydowską i popędzili przez ulice do budynku, gdzie mieścił
się kiedyś browar, pół kilometra za miastem. SS-owcy ze wszystkich stron bili i biegiem
pędzili swoje ofiary. Wszystkich Żydów młodych i starych, kobiety i dzieci umieścili w
browarze. Tam trzymali ich do 12-go czerwca 1942. W międzyczasie przyjechał Lindner
z Sonderbeauftragte w Sosnowcu i segregował. Młodych wybrał i skierował do
Arbeitseinsatz. Wszyscy inni zostali przeznaczeni na wysiedlenie. Również młode ładne
dziewczęta przeznaczył na wysiedlenie.
12-go czerwca 1942 Niemcy popędzili pieszo zebranych Żydów, przeznaczonych
na wysiedlenie, do stacji kolejowej Bukowno odległej o 6 km od Sławkowa. Sam
Sławków również posiada stację kolejową. Starych i chorych załadowali na furmanki. W
Bukownie załadowano ich do pociągu i wywieziono bez śladu.
Opowiedział mi o tym Polak, furman, który woził chorych na stację do Bukowna.
Wśród wysiedlonych była moja siostra położnica z 6-dniowym dzieckiem.
W Sławkowie pozostał jeszcze Ältestenrat i kilka osób fachowców celem
likwidacji. Oni pozostali jeszcze w Sławkowie kilka miesięcy. Ja przeniosłam się do
Strzemieszyc, gdzie przebywałam do totalnego wysiedlenia w dniu 23-go czerwca 1943
roku.
Uzupełnienie
Po utworzeniu dzielnicy żydowskiej nie wolno było wychodzić poza dzielnicę. Do
Sławkowa przyjeżdżał często Sobol z ramienia Centrali żydowskiej w Sosnowcu.
Protokołował: mgr N. Szternfinkiel.
Protokołowano w Katowicach 17.9.47 r.
Wojewódzka Żydowska Komisja Historyczna Katowice.”
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SKAŁA
KALMAN BUCHEISTER, sygn. 301/1104
ur. 1895 w Krakowie, właściciel fabryki wody sodowej, zam. Podzamcze 24 m.5.
„Ulegając namowom żony, która nie chciała iść do ghetta przenieśliśmy się w r.
1940 z Krakowa na Starą Olszę. W r. 1941 wysiedlono Olszę i znów stanęły przed nami
dwie alternatywy: ghetto krakowskie lub dalsza włóczęga po wsiach. Ale żona nie chciała
iść do ghetta i przeprowadziliśmy się do Skały. Tam zaczęła się nasza tragedia.
Oczekiwaliśmy wysiedlenia i planowali ukrycie się na wsi (mamy aryjskie wyglądy), ale
przyszło ono zbyt nagle, aby przedsięwziąć odpowiednie kroki. W piątek 30.VIII. Skała
została otoczona junakami i granatową policją tak, że nie sposób było się wydostać.
Mimo to postanowiliśmy uciec. Dwaj synowie, którzy poprzednio uciekli z Julagu z
Płaszowa, poszli pierwsi. Ja z żoną i młodszym synem próbowaliśmy przejść na wieś do
chłopa wieczorem. Nie udało się, zostaliśmy złapani przez junaków i poprowadzeni na
rynek. Po drodze usiłowałem przekupić junaków, dałem im 800 zł z tym, że nas
wypuszczą. Wzięli pieniądze, ale prowadzili nas dalej. Nie mając nic do stracenia
oświadczyłem im, że mi wszystko jedno i jeśli nas nie puszczą to powiem, że wzięli
pieniądze, niech ich też zastrzelą! Przestraszyli się i zostawiwszy nas na rynku uciekli. Na
rynku było już kilkadziesiąt Żydów. Zjawili się Niemcy i chcieli wszystkich wykropić na
miejscu. Na szczęście znaleźli się przedstawiciele Judenratu, którzy oświadczyli, że
przecież zbiórka została ogłoszona na sobotę. Tak, ale ci, co uciekli zostaną rozstrzelani.
Na to szereg ludzi zaczęło protestować twierdząc, że nie uciekli tylko wyciągnięto ich z
domów. Niemcy zaczęli pytać junaków, którzy potwierdzili ten fakt usprawiedliwiając
się, że nie zrozumieli rozkazu. Gdy Niemcy doszli do nas powiedziałem, że i nas zabrano
z domu. Ponieważ junaków, którzy nas przyprowadzili, nie było, kazano nam wraz z
innymi odejść i stawić się nazajutrz rano. Było już ciemno i nie sposób było iść do domu,
gdyż mieszkaliśmy za miastem i posądzonoby nas znowu o ucieczkę. Wobec czego
postanowiliśmy wejść do pierwszego lepszego domu i tam przenocować. Był piątek
wieczór i trafiliśmy na Żydów. Zachowywali się dość dziwnie, chowali coś, pakowali,
krępowali się nas, aż wreszcie dowiedzieliśmy się, że mają zamiar ukryć się na strychu u
gospodarza, u którego mieszkają. Zaproponowali nam wspólne ukrycie się i tak nocowało
nas na strychu 10 osób. Nie podobał mi się ten gospodarz ani fakt, że zostawił drabinę
przy wejściu na strych. Prosiłem żonę, aby zdecydowała się pójść z tego domu,
obawiałem się, że gospodarz nas wsypie, ale żona nie chciała o tym słyszeć. O godz. 7mej gospodarz nasz kazał nam opuścić strych, gdyż nie mógł ręczyć za nic w wypadku,
gdy przyjdą Niemcy, ale mimo próśb moich, żona nie chciała wyjść i zostaliśmy
wszyscy. O godz. 8.30 przyszli Niemcy i gospodarz nas wydał. Padł rozkaz, aby zejść ze
strychu. Po kolei zaczynają schodzić. Schodzi pierwszy – słychać strzał, drugi – strzał,
trzeci – strzał. Ja byłem szóstym. – Kto jesteś? – Zaczynam tłumaczyć Niemcowi, że
jestem rzemieślnikiem... Nie słucha nawet, wyjmuje spluwę i pakuje mi kulę w głowę.
Kula przebiła podbródek, przeszła przez gardło i wyleciała tyłem głowy. Padłem na
wznak, ale nie straciłem przytomności. Niemiec chciał mi wpakować druga kulę, ale nie
miał już amunicji, zaklął więc i poszedł po naboje. Podniosłem się z trudem i wyszedłem
po drabinie na strych, brocząc krwią. Żona chciała mi zrobić opatrunek, ale reszta ludzi
zaczęła krzyczeć, że przeze mnie oni wpadną, więc nie chcąc ich narażać zdecydowałem
się odejść. Osłabiony wyszedłem w pole i próbowałem wydostać się z miasta. Ale znowu
złapali mnie junacy. Pomyślałem sobie, że nie pójdę sam śmierci naprzeciw, niech ona do
mnie przyjdzie. Położyłem się na ziemię i oświadczyłem, że czuję się za słaby, aby iść.
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Wzięli mnie więc za głowę i nogi i ponieśli ku rynkowi. Niedaleko rynku zostawili mnie i
poszli po Niemca, któryby mnie dobił. Była godzina ok. 12.30. Gdy tak leżałem na trawie
zbliżył się do mnie policjant. Rozpoznałem w nim starego znajomego, niejakiego
Gwoździa z Mogiły, który był moim starym klientem, mówię do niego: Panie Gwóźdź,
przez tyle lat pił pan u mnie wodę sodową, przysłuż mi się pan tym razem szklanką
czystej wody. W odpowiedzi Guzik41 zdjął karabin i wymierzył w pierś. Tym razem kula
przeszła pod obojczykiem, na wylot, przytomności nie straciłem, ale ległem z
rozłożonymi rękami i udawałem trupa. Leżałem tak od godziny 12.30 do 14-tej. Końskie
muchy cięły mnie nielitościwie siadając na otwartych ranach. Było to nie do
wytrzymania, ale nie ruszałem się. Gdy przechodzili ludzie, wstrzymywałem oddech.
O godz. 14 zajechał wóz z trupami. Było tam około 10 trupów. Kilku junaków
wzięło mnie za głowę i ręce i rozhuśtawszy wrzuciło na wóz, głową w dół. Macałem
wkrąg starając się zorientować, czy nie ma tam przypadkiem żywych, ale nie było. Po
drodze widział mnie syn leżącego na wozie i myślał, że to już koniec. Przeniesiono nas
pod cmentarz i tam wywrócono wóz wraz z trupami. Szczęśliwym trafem nie zostałem
przywalony. Wkrótce miejscowa ludność jak szakale zaczęła grabić trupy. Gdy
pierścionek nie chciał zejść z palca ucinali palec. Rozebrali mi spodnie i buty,
zostawiając w kalesonach. Niemcy rozpędzili chłopstwo każąc OD-mannom zabrać
pieniądze i drogocenne rzeczy i oddać sobie. Oczy miałem zalepione krwią, ale słyszałem
dokoła znajome głosy OD-manów. Gdy taki głos zbliżał się do mnie mówiłem: ratujcie
mnie, ja żyję! Ale nikt nie zareagował na to. Leżałem pod cmentarzem do godz. 4-tej, gdy
zjawił się znajomy z Krakowa, tramwajarz, który spostrzegł, że oddycham. Pobiegł po
swego szwagra, przyniósł wody i obryzgał mi twarz. Pragnienie paliło mnie strasznie,
jeść nic nie mogłem, ale przynieśli parę krachli wody sodowej, którą piłem chciwie.
Wzięli mnie potem i zawieźli na cmentarz, gdzie przekazali mnie OD-manom. Ci ukryli
mnie w krzakach, gdzie leżałem, zaopatrzony w krachle z wodą do wieczora. Pech chciał,
że spostrzegł mnie przechodzący agar, który przyszedł tu może grabić trupy.
Zorientowałem się, że zobaczywszy mnie pobiegł po policję. Nie mogłem dłużej
pozostawać na miejscu. Przeszedłem mur cmentarny i boso w kalesonach pospieszyłem
po ścierniskach do pobliskiej nierżniętej jeszcze pszenicy. Położyłem się na boku i
czekałem. Wkrótce zjawił się agar prowadząc kilku żandarmów niemieckich. Widząc, że
nie ma spodziewanego łupu zaczęli krzyczeć na chłopaka. Ten odpowiedział, że muszę tu
gdzieś być niedaleko, bo nie mógłbym ujść wiele będąc tak rannym. Tu wskazał na pólko
pszenicy twierdząc, że tam musiałem się ukryć. Ale Niemcy widzieli, że pszenica się nie
porusza. Kazali chłopcu szukać, ale ten nie chciał. Miał więc pozostać na straży i
zawiadomić posterunek policji, gdyby coś spostrzegł.
W mocno niewygodnej pozycji przeleżałem na wilgotnej ziemi do godz. 10-tej w
nocy. Rany darły okropnie. Wreszcie zdecydowałem się wstać i iść w kierunku na
Kraków, sądząc, że agarowi znudziło się już czekać. (...) Nad ranem spotkałem chłopa,
który radził mi udać się do wsi Czudały, bo tam jest bezpieczniej. Skierowałem tam
swoje kroki, ale po drodze inny chłop oświadczył mi, że w Czudołach są Niemcy i
skierował mnie na Naramę. (...) Byłem tam dwa dni. Skąd poszedłem do Brzozówki. (...)
Po trzech dniach z grupą handlarzy „paskarzy”, do której się dołączyłem, udałem się na
Biały Prądnik. (...) Chłopcy dowiedzieli się, że w Witkowicach znajdują się różne groty i
jaskinie. Jedną z takich jaskiń upatrzyli na nasz schron.”

41

Poprzednio dwukrotnie przekreślono Guzik i napisano Gwóźdź – przyp. red.
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DAWID NASSAN , sygn. 301/3262
ur. w 1902 r. w Jagielle, pow. Przeworsk. Przed wojną zamieszkały w Krakowie, ul.
Meiselsa 16/8, w czasie składania relacji zamieszkały w Krakowie, ul. Kupa 7/5. Zawód:
kupiec. Stracił żonę, córeczkę 6-miesięczną, rodziców, teściów, 5-ro rodzeństwa.
Protokół zeznania złożonego w Wojewódzkiej Żydowskiej Komisji Historycznej w
Krakowie dnia 17.VI.1947 r. Odbierająca zeznanie Dr Laura Eichhornowa.
„Kiedy Niemcy kazali opuścić Kraków w październiku 1940 r. wyjechałem z żoną
do jej rodziców, którzy mieszkali w Skale, pow. Miechów. Tam był przymus pracy i
chodziłem do kamieniołomów 3 razy w tygodniu. Szło się 3 kilometry. Łamałem kilofem
kamienie 8-9 godzin, zależnie od rozkazu, nie dostawało się za to ani grosza zapłaty, ani
wyżywienia. Ale to wszystko jest drobnostką i nieważnym wobec tego, co się później
stało. Do 1942 roku żyło się całkiem znośnie, aż do 1 września. Dwa tygodnie przed
pierwszym dowiedzieliśmy się od ludzi ze Słomnik, oddalonych od nas o 13 km, że udało
się niektórym tylko cudem uniknąć śmierci, że tam u nich pozabierali Niemcy wszystkich
mieszkańców z dwóch ulic, które poprzednio zamknęli i wywieźli ich. Judenrat ze
Słomnik zawiadomił nas o tym i przewidywaliśmy, że nas to samo czeka. Nie
przypuszczaliśmy wprawdzie, że to będzie wywózka na śmierć, tylko myśleliśmy, że
będzie to przesiedlenie do innej miejscowości i to też było nieszczęściem w naszych
oczach. W piątek, 30 sierpnia, przyjechał prezes naszego Judenratu Sahmil Kamrad z
Miechowa i opowiedział, że został wezwany do Miechowa przez Gestapo, które zażądało
od niego złożenia kontrybucji w kwocie kilkuset tysięcy złotych pod groźbą, że o ile tych
pieniędzy nie złoży, to w miasteczku nie pozostanie ani jeden Żyd. Była to suma, której
przy najlepszej woli nie udało się wydobyć z zubożałej już ludności żydowskiej.
Zabrałem wtedy żonę i niemowlę, które w Skale przyszło na świat i uciekłem do
znajomego gospodarza Jana Cieślika, który mieszkał we wsi Smardzowice obok Skały. Z
nami poszli teściowie i dwóch braci żony, 11-to i 13-to letni. W tej wsi było więcej
Żydów, przeważnie z Krakowa i z Krzeszowic. Uciekliśmy w nocy i zapłaciliśmy mu
kilka tysięcy złotych, dużo rzeczy z ubrania, zegarek i wiele innych. Przyjął nas chętnie,
ale przez dzień żona moja z dzieckiem była schowana w oborze, a my wszyscy byliśmy
ukryci w krzakach i tam też sypialiśmy, mimo deszczu i chłodu. Tak żyliśmy około 14
dni. W nocy podchodziliśmy do domu, by zobaczyć się z żoną, zaopatrywaliśmy się w
chleb, po który posyłaliśmy do Skały, a zupę kartoflaną Cieślik przynosił nam raz
dziennie po kryjomu do lasu. Tymczasem w Skale odbyło się 1-go września wysiedlenie.
W jednym dniu zabili Niemcy w domach i na ulicach około 400 osób, o czym
dowiedzieliśmy się nazajutrz t.j. w niedzielę. Pierwszego zabili w piątek w nocy rabina
miejscowego z całą jego rodziną i wielu Żydami, którzy się tam u niego ukryli. W tym
jednym domu zginęło wtedy 40 osób. Skała było to osiedle, w którym przed wojną żyło
100 rodzin żydowskich. W okresie wysiedlenia było 2-3 tysięcy Żydów. Pierwszego
września ukazało się ogłoszenie na ulicach, by wychodzić na Rynek o godz. 9-tej rano.
Prócz tego OD-mani chodzili po domach i wyganiali ludzi. Niektórym, nielicznym, około
60 osobom udało się uciec dzień przedtem, inni ukryli się u siebie w piwnicach, w
mieszkaniach albo u gospodarzy Polaków. Ale ci ostatni wydawali i wtedy polska policja
ze Skały i Ojcowa albo też sami Niemcy SS-mani rozstrzeliwali na miejscu. Resztę
Żydów wywieziono na setkach podwodów do Słomnik. Około 400 osób zaś
wymordowanych na miejscu, wywieźli na cmentarz. Po upływie 14 dni odplombowano
mieszkania po wywiezionych Żydach, wezwano do powrotu pozostałych przy życiu i
wróciliśmy wtedy wszyscy. Kazano nam wynosić rzeczy po wymordowanych i
wysiedlonych do magazynów, które Niemcy potem wywieźli. Byliśmy teraz w Skale do
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10 listopada 1942. 10 listopada przyjechało niespodzianie z Miechowa około 10 SSmanów, pili w szynku u Zadymskiego i nazajutrz razem z policją z Ojcowa, z Miechowa i
z junakami ze Skały i policją granatową ze Skały obstawili Rynek, wyłapali wszystkich
poukrywanych i wywlekli na Rynek, przy czym zabili z 20 na miejscu. Ja dzień przedtem
znowu uciekłem z żoną, dzieckiem i rodziną i znów ukryliśmy się u Cieślika. Znowu nas
chętnie przyjął, a miał już wtedy prawie cały mój dobytek u siebie, bo mu stopniowo
wywoziłem wszystko między jednym wysiedleniem a drugim. Nazajutrz żadnego Żyda
już nie było w Skale. Wygnali wszystkich piechotą do Wolbromia i po drodze w lesie
wymordowali wszystkich. My zostaliśmy razem z 3-ma rodzinami z całej Skały przy
życiu: prócz nas rodzina Kołatacz, Selingerowie, Majteles z żoną i Dawid Zimmerman
sam. Nie wiedzieliśmy jednak wówczas o sobie. Bałem się siedzieć razem z całą rodziną
w gromadzie i chcieliśmy się rozdzielić, ale Jan Cieślik odradzał. Tylko teściowa ze
synkiem odeszła do innego gospodarza. Byliśmy tam od niedzieli do wtorku. We wtorek
znajomy strażak Marian Rogulski przyszedł do Cieślika jako gość i wrócił z Ojcowa z
granatowym policjantem, wszedł prosto z karabinem do stajni wołając: „Żydy wychodzić
ile was tu jest”. Było nas 5-ro, a strażak poszedł po teściową ze synkiem. Gdy dziecko
chciało uciec bił go. Żona moja z dzieckiem na ręku podeszła do policjanta prosząc:
„Panie daruj nam życie, zlituj się pan nad tym małym dzieckiem”. A on uderzył ją w
twarz tak, że upadła razem z dzieckiem na ziemię i krew jej puściła się nosem. Ale
dziecka nie wypuściła z ręki. Wtedy zwróciłem się do niego: „Czemu nas pan bije, czy
mało jesteśmy bici?”. A on odpowiedział: „Ja was będę całował, kiedy was gospodarz
zdał? Teraz ja mam prawo was zabrać. Wychodzić! Ustawcie się dwójkami”. Policjant
prowadził nas do Ojcowa przez las, a strażakowi kazał zostać. Cieślikowie się schowali.
Po drodze pytał, czy mamy przy sobie pieniądze lub biżuterię. Oddaliśmy, cośmy mieli
przy sobie, prosząc tylko, by zwolnił żonę z dzieckiem. Przyrzekał nam, że nas puści, ale
doprowadził do samego posterunku. Tam zamknięto nas w 2 piwnicach, kobiety osobno.
Nazajutrz o 9-tej rano przyjechały 2 furmanki ze Skały. Była to środa, targowy dzień w
Skale i komendant Ojcowa Nowak zabrał nas z piwnicy na górę do budynku śledczego i
kazał nam położyć wszystkie wartościowe rzeczy na stole, a sam groził browningiem, że
jeśli u kogoś coś znajdzie, kropnie go na miejscu. Oddaliśmy resztę, której nie daliśmy
policjantowi i prosiliśmy o życie. Mówił, że nas nie będzie strzelał, tylko odeśle nas do
Czechosłowacji. Pod eskortą 3 policjantów posadzili nas na 2 podwody, teściową ze
synkiem, żonę z dzieckiem na jedną, mnie z teściem i drugim synkiem teścia na drugą,
komendant Nowak szedł przodem z browningiem strzelając w powietrze, a komendant
dał furmanowi Wojciechowi Sypule ze Skały karabin, który trzymał w ręku stojąc na
furmance z tyłu i kazał strzelać na miejscu jak psa, gdyby ktoś z nas uciekał.
Przywieziono nas ze Skały i zamknięto w więzieniu w celi, a Sypuła powiedział: „Josku,
jedziecie już na kierków. Prezesa waszego i 14 osób zabili już dziś, wy już macie grób
gotowy”. Trzymali nas w celi od środy do piątku wieczorem do 9-tej. Sąsiad Zadymski
przynosił nam coś do jedzenia. Czekali na większą ilość Żydów, by nas wywieźć razem
na śmierć. W piątek rano doprowadzili dziecko 9-letnie, którego matka uciekła.
Przyprowadziło go 2 chłopaków 16 i 12-letnich ze Skały, a wpuścił do celi policjant ze
Skały Karoń (obecnie na Zachodzie). O 3-ej popołudniu doprowadzono 4 mężczyzn
Landauów, dzieci 2-ch braci, dwóch ich synów i jedną córkę, wszyscy z Wolbromia.
Zabrał ich granatowy policjant z Jangrodu, gdy uciekali (chcieli przejść na aryjskie
papiery). Mężczyźni byli skuci, dziewczyna szła za nimi. Oddali owemu policjantowi
majątek cały, który mieli przy sobie, a ten oddał ich w ręce Karonia i Nowaka. Dnia 14
listopada 1942 zaświeciła jeszcze teściowa świece w celi i wszyscy płakali. O ósmej
godzinie obstawili celę strażą pożarną i policją ojcowską i skalską i oświetlili dookoła
całą przestrzeń na wypadek gdyby ktoś z nas próbował ucieczki. Wszedł do celi policjant
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granatowy Karoń (obecnie na Zachodzie, zdaje się, że w Zawierciu) i SS-man Eigler i
krzyknął „Aufstehen”, a Karoń kazał zdjąć futra i płaszcze zimowe. Landauowie mieli
futra, a my płaszcze, kazali wychodzić kobietom z dziećmi naprzód, a nam 5-ciu
starszym mężczyznom za nimi i wsiąść na 2 furmanki, które czekały na nas przed celą.
Gdyśmy siedli, krzyknęli: „Jedziemy do Wolbromia”. Obok furmanek stało około 20-stu
chłopów miejscowych z kilofami i łopatami, którzy mieli nas po zastrzeleniu zakopać i
niektórzy wsiedli z nami, inni szli za furmankami. Z kobietami i dziećmi wsiadł SS-man
Eigler, a 4 policjantów z nami mężczyznami na drugiej furmance i kazali nam położyć się
twarzą do pomostu, jednemu na drugim. Leżeliśmy jak zwierzęta, a oni stali nad nami z
automatami. Tak nas zawieźli kilometr za miasto na cmentarz żydowski do rozstrzelania.
Pożegnałem się z żoną. Ona kazała dziecku pożegnać się ze mną i z dziadkami.
Powiedziała: „Jesteś niewiniątkiem, ofiarą tej okropnej wojny hitlerowskiej” (Zeznający
płacze i szlocha). W drodze na furmance policjant Karoń zwrócił się do chłopów idących
częściowo za furmankami, tych, którzy siedzieli na kraju furek i zapytał: „Po co wy
idziecie?”. A oni odpowiedzieli: „Ja tam też pracowałem i kopałem dół”. Chcieli
koniecznie być na miejscu egzekucji, by zedrzeć z nas ubrania przed rozstrzelaniem.
Karoń dał im więc spokój i szli i jechali dalej. Zawieźli nas na cmentarz. Kazali nam
zejść z wozów, a Obrlt. SS-man krzyknął: „Ausziehen”. Usiedliśmy na śniegu przed
cmentarzem i rozebraliśmy się wszyscy do bielizny. W chwili, gdy byliśmy rozebrani,
kazał nam wejść do otwartego dołu na cmentarzu. Wtedy jeden z Landauów stojąc już w
grobie zawołał: „Wir sind Juden, wir haben unser Vaterland nicht verloren, aber ihr
Deutchen habet euer Vaterland verloren”. Wtedy SS-man Eigler krzyknął: „Was, was
sagst du?”. I Landau powtórzył mu to samo raz jeszcze. Wtedy Eigler przyskoczył i
powiedział do stojących obok czterech policjantów: „Überlasst ihn mir, ich werde ihn
selbst morden”. I zostawił go przy sobie. My staliśmy wszyscy w środku rozebrani, z
boku chłopi z łopatami, którzy nas mieli zakopać. Zaczęliśmy wszyscy odmawiać Szma
Izrael. A żona podeszła do mnie i powiedziała po cichu: „Jeżeli możesz uciekać, uciekaj”.
Myślałem wtedy, że i ona będzie uciekała. Miała 22 lata, była tak piękna, że ludzie
oglądali się za nią, gdy szła. Dzieciątko nasze miało 6 miesięcy. W ostatniej chwili
pomyślałem: może uda nam się ucieczka. Dziecka nie widziałem. Była godzina 9-ta
wieczór, ciemno, zimno, mroźno. Upadłem na kolana i zacząłem się przesuwać między
grobami i drzewami i przesunąłem się do muru, a policja zaczęła strzelać z karabinów.
Krążyłem dookoła tak, że nie mogli się zorientować, gdzie jestem. Mur był śliski i gruby,
ale chwyciłem się wystającego kamienia i przeskoczyłem na drugą stronę. Stamtąd do
lasu było przeszło kilometr i w tamtą stronę pobiegłem. Pełzałem na czworakach, a za
mną szły strzały. Gdy byłem już w pewnej odległości od cmentarza usłyszałem krzyki i
jęki i wtedy lęk ustąpił miejsca zgrozie. Byłem przerażony tym, co zrobiłem. Biłem
głową o ziemię, darłem na sobie koszulę z rozpaczy. Jęki i krzyki były coraz silniejsze.
Wreszcie ucichły. Poszedłem przez las. Miałem na sobie 2 pary kalesonów, jedną zdjąłem
i owinąłem sobie nimi nogi. Szedłem do Smardzowic, do Cieślika, by tam się odziać, bo
tam miałem swoją garderobę. Szedłem cztery kilometry do jego domu. Zaglądnąłem
przez okno. Świeciło się i zobaczyłem samą Cieślikową. On zdaje się był na cmentarzu,
bo miał ochotę na płaszcz teścia, który ten miał na sobie. Nie wszedłem do środka, bo
bałem się, że mnie wydadzą, a nie wiedziałem czy go nie ma w domu. Cieślik mógł mnie
sam zabić. Ruszyłem więc w dalszą drogę nago i szukałem okazji, by gdzieś wejść do
jakiegoś gospodarza, by uprosić o stare buty i odzież, by móc przedostać się do Krakowa
do ghetta. Doszedłem do jakiejś chaty, gdzie było światełko. Było to o jakieś 4 km od
Cieślika. Zaglądnąłem przez okno. Gospodarz klęczał obok stołu i spał klęcząc oparty o
stół. Żona leżała w łóżku z dziećmi. Zapukałem lekko, żona usłyszała i zawołała: „Józek,
ktoś puka”. Ocknął się ze snu i wtedy poprosiłem, by mi pokazał drogę do Krakowa.
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Odpowiedział: „Jak wam to wytłumaczyć?”. Wtedy żona jego powiedziała: „Idź, pokaż
mu, bo jakże będzie wiedział”. Kiedy wyszedł i zobaczył mnie tak w bieliźnie, cofnął się
przerażony. Ale uspokoiłem go, mówiąc, że uciekam i prosiłem, by mnie wpuścił do
mieszkania. Opowiedziałem mu, że uciekłem z cmentarza, wpuścił mnie i w pokoju zlękli
się, gdy mnie ujrzeli, powstawali z łóżek i zaczęli wypytywać. Powiedziałem, że
zostałem zabrany od Cieślika i wtedy od razu wiedzieli: „A, to Jośków zięć”. Błagałem
go, że jeśli wierzy, że jest Bóg na niebie, by mi dał jaką starą odzież, bym się mógł dostać
do Krakowa, a ja mu wynagrodzę stratę. Odpowiedział, że nie może mi dać odzieży, bo
nie ma, ale że się postara i radził, bym się tymczasem zatrzymał dzień u niego. I dał mi
podarte spodnie, bym włożył tymczasem na siebie. Dał mi do miednicy zimną wodę i
nacierał je, bo były z mrozu całkiem zbielałe. Zostałem u niego do następnego dnia, a
nazajutrz duży śnieg spadł. Wprowadził mnie do obory i trzymał mnie 8 dni, ale był za
biedny, by móc się wystarać o jakąś odzież. Żona gospodarza poszła wtedy do swojej
matki i opowiedziała jej o wszystkim, mówiąc że nie może patrzeć na moją nędzę, a nie
może mi pomóc i prosiła ją, by poszukała jakich butów i odzieży dla mnie, bo nie mogą
mnie puścić tak w świat. Matka dała jej parę drewniaków, ale marynarki nie było. A tu
codziennie były zawieje i coraz zimniej. Po tygodniu matka gospodyni przyszła i błagała
zięcia, by mi dał swoje ubranie, byle bym poszedł i opowiedziała, że na Brzozówce u
nich zabito Żydówkę Szalewiczową i policjanci z Ojcowa, zwłaszcza Guzik, który ją
znalazł w stajni pod żłobem, zbili ją okropnie i zastrzelili. Pono żywcem ją rżnęli, by się
przyznała gdzie więcej jest Żydów. Mój gospodarz Józef Biesiada (prosi, by nie ujawniać
jego nazwiska) przyrzekł, że mnie wydali. Po jej odejściu klęknął przed żoną i błagał, by
mu pozwoliła mnie przetrzymać. Tłumaczył jej, że to chyba cud, że mnie Bóg uratował z
cmentarza spośród katów i że w tym chyba wola Boża. Całą niemal noc rozmawiali o
tym, żona mu tłumaczyła, że naraża ich oboje i czworo dzieci, płakała i mówiła, że się
boi, ale on zapewniał, że mnie dobrze ukryje pod ziemią w stodole i że wojna niedługo
potrwa. Wreszcie udało mu się uprosić żonę, zaprowadził mnie do stodoły i przy niedzieli
wyciągnął słomę i zaczął kopać kryjówkę w ziemi, do której się zmieściłem w pozycji
leżącej. Nie żądał ode mnie grosza i mówił, że poświęca swoje życie za łaską Bożą. I
tylko, jeżeli kiedy będę mógł, to mu się odpłacę. Tak przeżyłem u niego 27 miesięcy,
leżąc w tej jamie i tylko czasem wychodziłem dla załatwienia naturalnej potrzeby. Dzieci
wiedziały o mnie, starszy chłopak miał 17 lat, młodszy 14, a dziewczynka 7, ale żadne z
nich nie zdradziło. Szopa przylegała do górki i przez kamienie, o które była oparta
stodoła, miałem powietrze i światło. Marzłem w zimie, koszula zgniła na mnie, wszy
mnie zjadały. A oni nie mieli sami nic, w co by mnie przyodziać. Ale dzielili się ze mną,
czym mogli i co sami mieli, a bieda była u nich zwłaszcza na przednówku. Czasem Józef
przynosił mi gorącą wodę w zimie, bym się ogrzał, gdy kupił 5 kg liści machorki, skręcał
mi papierosa. Całych 27 miesięcy nie widziałem światła. Gdy przyszła Armia Czerwona
nie mogłem chodzić o własnych siłach, nogi były znieczulone, zmartwiałe. Mój
gospodarz zawsze mawiał: „Żydzi byli i będą” i wierzył, że Hitler padnie, i triumfował.
Dwa tygodnie po wyzwoleniu w lutym jeszcze nie wychodziłem, bo jeszcześmy się bali.
Nie znosiłem już pokojowej temperatury, ani światła. Podczas dnia przebywałem teraz w
stajni, a w nocy spałem w mieszkaniu. Dopiero po 2 tygodniach wywiózł mnie gospodarz
przykrytego obrokiem do asystentki Dra Rosenhaucha, Dr Władysławy Drzewieckiej na
Osiedlu Oficerskim, którą znałem, będąc ordynansem Dra Rosenhaucha. Zostałem
przyjęty jak przez rodzoną siostrę, dostałem odzież, zrobiła mi kąpiel i przetrzymała mnie
przez 3 tygodnie, odżywiła mnie i dzięki niej wróciłem do zdrowia.”
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ROZALIA BORNSTEIN, sygn. 301/3249
z domu Wakstetter, ur. w Zatorze 11.02.1910 r., przed wojną zamieszkała w Katowicach,
ul. Jordana 13a, w trakcie składania relacji zamieszkała w Belgii (Antwerpia, ul.
Charlotta Lai 62). Zeznanie złożone w Wojewódzkiej Żydowskiej Komisji Historycznej
w Krakowie dnia 28.05.1947 r., odbierająca zeznanie Dr Laura Eichhorn.
„Wojna zastała mnie z mężem i dzieckiem w Rabce i nie mogąc już dostać się z
powrotem do Katowic, przyjechaliśmy do rodziców do Krakowa. Gdy zaczęto
przesiedlać Żydów do ghetta w 1941 r. w lecie pojechaliśmy z mężem i dzieckiem i
rodzicami do Skały pod Ojcowem. Mieszkaliśmy tam do 1942 r. Dnia 28 sierpnia 1942
było pierwsze wysiedlenie w Skale. Było tam wtedy około 1500 Żydów, przeważnie
napływowych. Wtedy udało się nam z mężem i dzieckiem ukryć u naszego gospodarza i
zostaliśmy jeszcze 3 miesiące. Straciłam jednak wtedy matkę, którą zastrzelono na
podwórku policyjnym. Była przebrana jako chłopka i zbierała kłosy po polu. W
sąsiedztwie jej policja polska kryminalna z Miechowa szła z gestapowcami i szukała
Żydów. Każdego napotkanego Żyda, który nie był na rynku, rozstrzeliwano przy pomocy
junaków. W pobliżu matki zastrzelono Żyda i matka chwyciła się za głowę z przerażenia.
Wtedy pewien junak, który towarzyszył Niemcom, zawołał: „Jeżeli ty tak się przejmujesz
śmiercią Żyda, to i ty musisz być Żydówką”. Chwycił ją za ramię i mimo że się
szamotała, doprowadził ją na podwórko policyjne, gdzie dostała kulę od tyłu. Brat mój
własnymi rękoma ją pogrzebał na cmentarzu w zbiorowym grobie, gdzie było około 150
trupów. Ojciec umarł miesiąc przed tym na udar serca, po rozstrzelaniu mego teścia. Po
tym pierwszym wysiedleniu siedzieliśmy jeszcze 3 miesiące w Skale, aż przyszło drugie
wysiedlenie 10 listopada 1942, które miało uczynić Skałę „judenrein”. O godz. 12-tej w
nocy straż pożarna otoczyła razem z junakami, policją granatową i SS-manami w liczbie
kilkuset ludzi całą okolicę Skały i wśród nocy powyciągali ludzi z domów na rynek. Tam
stali resztę nocy i cały następny dzień. Przed tym o godz. 9-tej wieczór przyszedł do mnie
naczelnik poczty i opowiedział, że przed chwilą był jakiś niejasny telefon, że kto wie, co
to będzie i radził, bym się z dzieckiem u niego ukryła, że mężowi i tak się nic nie stanie,
chyba tylko pójdzie do obozu. Poszłam wtedy z moja 6-letnią córeczką i przenocował
nas. Rano szukano Żydów po wszystkich domach żydowskich i polskich i wtedy ów
naczelnik (nazwiska nie pamiętam) schował nas na strychu. O godzinie 5-tej przyszedł i
prosił, bym wyszła, bo zagrożono karą śmierci za przechowywanie Żydów. Musiałam
więc wyjść. Wyszłam do mojej znajomej żony naczelnika policji, ale ona nie mogła mnie
wziąć do siebie, bo było u niej pełno policjantów. Była jednak u niej pewna
Warszawianka (nazwiska nie pamiętam), która prowadziła na dole trafikę. Ta zabrała nas
do siebie do pokoiku obok trafiki i u niej pozostałyśmy do 6-tej rano. Rano trwało jeszcze
wysiedlenie, odwożono wszystkich Żydów podwodami do Wolbromia, między nimi
mego męża, szwagra i brata i tam ich podobno po drodze wszystkich rozstrzelano.
Kobiety, dzieci, mężczyzn. Poszłam teraz z dzieckiem do gospodyni mojej i prosiłam ją o
schronienie na ten krótki czas, aż się wszystko uspokoi, poczem wyjadę do Krakowa.
Wtedy zaproponowała mi pewnego chłopa Mrożka, który właśnie miał jechać do
Krakowa i mógłby nas zabrać. Byłam przerażona, bo Mrożek był znanym antysemitą i
wydawał każdego Żyda, którego napotkał w ręce Gestapo. Ale w naszym wypadku
Mrożek uczynił wyjątek, ucieszył się, że jeszcze żyję, kazał nam wsiąść na furę, pognał
konia i bez zapłaty wywiózł nas przez Rynek do Krakowa. (...) Ulokowała dziecko w
Ojcowie na strychu u pewnej właścicielki pensjonatu Władysławy Zawiszanki, gdzie
przeżyło 2 lata razem z babką swą i ciotkami tj. Ostrowską i Borzejowską oraz córkami
tych dwóch.”
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WOLBROM
HENRYK HERSTEIN , sygn. 301/3263
ur. w Krakowie 21. IV.1921 r., przed wojną zamieszkały w Krakowie, ul. Starowiślna 39,
w czasie składania relacji ul. 18. Stycznia 15. Protokół zeznania złożonego w
Wojewódzkiej Żydowskiej Komisji Historycznej w Krakowie, dnia 19 VI 1947,
odbierająca zeznanie: Dr Eichhornowa.
„Do 15 marca 1941 roku byłem z matką i bratem prof. gimn. Oskarem w
Krakowie, dopiero gdy miano utworzyć ghetto i nie mogliśmy dostać Kennkart,
przenieśliśmy się do Wolbromia. Zjechało tam dużo Żydów z Krakowa i Łodzi, oraz z
różnych części kraju, szczególnie z Zagłębia Dąbrowskiego, tak, że z 2000 Żydów
zamieszkałych stale w Wolbromiu, było później 5000 z napływową ludnością. Wskutek
wielkiego skupienia mieszkańców, w bardzo złych warunkach higienicznych, z braku
kanalizacji i wody, wybuchł tyfus i szerzył się z powodu niemożliwości izolowania
chorych. Głód czynił resztę, bo ludzie nie mieli możności zarobkowania, zwłaszcza
zawodowa inteligencja i robotnicy. W kwietniu 1942 r. złapali mnie do obozu do Julagu I
w Płaszowie, skąd uciekłem po kilku dniach, potem drugi raz w maju i w czerwcu, ale za
każdym razem udało mi się uciec. Pod koniec sierpnia dowiedzieliśmy się, że było
wysiedlenie w Słomnikach, dokąd zagnali wszystkich Żydów z Działoszyc, z Proszowic,
ze Skały i wszystkich okolicznych wsi i miasteczek. Zaczęto mówić o tym, że i nas czeka
podobny los, ale łudzono się, że nas może ominie, w każdym razie nikt nie przypuszczał,
że wysiedlenie… to śmierć. Dnia 5 września 1942, nad ranem o 5-tej Judenrat kazał
ludziom zebrać się w Rynku. Nikt nie spał poprzedniej nocy, bo już mówiono o
wysiedleniu i cały tydzień siedziało się na walizkach. Tej nocy było też bombardowanie
miasteczka. O ucieczce nie myśleliśmy, bo matka była chora, a my wyobrażaliśmy sobie,
że pójdziemy do obozu pracy i matkę weźmiemy ze sobą, bo pewnie i jej tam dadzą lekką
pracę. Tymczasem Niemcy delikatnie zapowiedzieli, że kto chory może wsiąść na
furmankę i pojechać na stację. Ponieważ matce trudno było chodzić, wsiadła na furkę,
oddała nam przedtem pierścionek, że u nas rzekomo pewniejszy, jak gdyby przeczuwała,
że nas więcej nie zobaczy, i pojechała. Gdyśmy przybyli wszyscy na stację, byliśmy
zdziwieni, że furmanek nie ma. Czekaliśmy coraz bardziej zaniepokojeni, aż przyszło
kilku Żydów i opowiedzieli nam, że wracają z lasku Olkuskiego, gdzie zakopali na
polance 300 trupów zastrzelonych przez Niemców i dobijanych łopatami przez polskich
junaków. Wiedzieliśmy więc, co się z matką stało. Kiedy brat mój w roku 1944 wstąpił
do partyzantki A.K. na obcym nazwisku jako Polak, zdarzyło się tak, że leżał pewnej
nocy pod jednym kocem z młodym człowiekiem, który mu opowiadał, że był w
Baudienście w Wolbromiu i brał udział w mordowaniu Żydów.
Na stacji podczas wysiedlenia odbyła się selekcja. Leżeliśmy na torfowisku na
bagnach 5 nocy, byli i tacy, który leżeli tak pod gołym niebem 2 tygodnie. Prócz nas
zegnano tu Żydów z Żarnowca i z Pilicy, tak, że razem było nas około 10.000 ludzi.
Nazajutrz po przybyciu przeprowadzili Niemcy selekcję i 2500 ludzi zdrowych i silnych
zostawili do pracy, mnie i brata między nimi, zaś 7500 przeznaczyli do Bełżca. Szef
Gestapo z Miechowa przyjechał i uspokajał, by się nie martwić, że rozdzielają ludzi, bo
mężczyźni pójdą do cięższych robót, a kobiety do lżejszych na wschód do prac polnych. I
wszyscy mu uwierzyli. A tego samego wieczora odszedł transport do Bełżca. Po dwóch
dobach wrócił policjant polski i opowiedział, że transport całkiem dobrze zajechał do
Bełżca, żeby się nic nie bać. Zaś pozostali czekali na przyjazd przedstawicieli różnych
firm, które zgłaszały się po pracowników, w miarę zapotrzebowania. Nas wzięli już po 5-
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ciu dniach do miejscowości Wierzbno pod Jarosławiem, gdzie był obóz pracy, gdzie
firma Ernst Dietrich (Rohleitungsbau und Schweißwerk) Firma Calbe an der Saale, Kreis
Magdeburg, budowała odcinek rurociągu na gaz ziemny z Drohobycza do Stalowej Woli,
potem do Starachowic i całego COPu. (…)”.
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PILICA
ESTERA RUSINEK, sygn. 301/520
Ur. 15.5.1918 r. w Pilicy, powiat Olkusz. Ojciec Aba, matka Rywka Grossmach. Do
wojny mieszkała w Pilicy, ul. Reformacka 12, w trakcie składania relacji Sosnowiec,
Modrzejowska 20. Wykształcenie: prywatne, opracowała materiał szkoły średniej i kursy
buchalteryjne.
„Do wojny była u ojca Aby Rusinek, który miał przedsiębiorstwo autobusowe.
Estera Rusinek była zatrudniona jako konduktorka w autobusach od r. 1934 do stycznia
1939, tylko do tego czasu, gdyż zabrano im koncesję. Podczas okupacji była początkowo
na utrzymaniu ojca. Z początkiem 1942 r. zaczęły się już groźne czasy dla miasta Pilicy.
Niemcy ni stąd, ni zowąd wychodzili na ulicę, strzelali do Żydów i kazali ich grzebać,
nawet gdy jeszcze dawali znaki życia i prosili o pomoc, to się zaczęło 28 lutego 1942 r.
Po zabiciu dwóch policjantów polskich, którzy odwozili aresztowanego członka
partyzantki nazwiskiem Rojek, odwozili go do Miechowa do Wydziału śledczego.
Napadli na nich partyzanci polscy, odbili Rojka, a dwóch policjantów Skorę i Ziembę
zastrzelili. Że to była sprawka partyzantów, dowiedziała się później nasza zeznająca
Estera Rusinek, gdy sama należała do partyzantki. W tym samym dniu przyjechała do
Pilicy karna ekspedycja niemiecka z Krakowa, obstawiono miasto karabinami
maszynowymi i na 80 podwodach rozjechali się po całej okolicy, ażeby przeprowadzić
rewizję i aresztowania. Prawie każda wieś dała ofiary. Wrócili dopiero w sobotę w obiad
29 lutego 1943 r.42 i wyprowadzono Żydówkę Neuman (Najman) Salę, u której Rojek
mieszkał w Pilicy na ul. Krakowskiej. Żydówka Neuman więcej nie wróciła, nikt też nie
robił poszukiwań, bo wyjście na ulicę groziło śmiercią. Po kilku godzinach jedna Polka z
peryferii Pilicy przyszła do Neumana i do męża i oznajmiła, że Sala Neuman leży
zastrzelona na Zarzeczu (to jest też w Pilicy). W tym dniu aresztowano także 11
obywateli Pilicy podejrzanych o współudział w partyzantce, poczem komisja śledcza
wyjechała. Pogrzeb tych 2 milicjantów odbył się w poniedziałek 2.3.1943 r.43 Na pogrzeb
przyjechała żandarmeria z Wolbromia. Pogrzeb odbył się spokojnie, natomiast
żandarmeria po pogrzebie upita weszła do Żyda nazwiskiem Abraham Beckerman Rynek,
zabrała mu cały towar – galanterię, zabrała i jego na posterunek w Pilicy, gdzie go zaraz
zastrzelili. Potem wyjechali. Miasto odetchnęło, myśląc, że po tych ofiarach będzie
spokój. Niestety w nocy z wtorku na środę ta sama karna ekspedycja okrążyła miasto i
gdy nad ranem pierwsi ludzie wychodzili na pracę, aresztowali ich. Zaczęła się znowu
rewizja. Nic obciążającego nie znaleźli. Jednak zatrzymali Żyda Weinstocka Chaima,
który miał przy sobie 4 m jedwabiu na suknię. Zaprowadzili go na sąsiedni śmietnik i
zastrzelili. Potem wyprowadzono tych 11 aresztowanych z 29.2. i na rynku zastrzelono
karabinami maszynowymi. Potem wszyscy wyjechali. Codziennie wychodzili Niemcy i
napotkanych Żydów strzelali. Wtedy młodzież żydowska zebrała się na strychu w domu
Rusinków i zaczęła się zastanawiać, jak by tym morderstwom położyć kres. Postanowili
przede wszystkim zaopatrzyć się w broń. Potrzebne były na to pieniądze. Zwróciliśmy się
do Prezesa Gminy z prośbą o pomoc. Prezes wskazał miejsce, gdzie są zakopane trzy
rewolwery i przekazał pewną sumę pieniędzy, za które zakupiło się dwa karabiny.
Zaczęto organizować bojówki, tak zwane komórki. Każda komórka składała się z 5-ciu
osób. Każdy członek otrzymał pseudonim. Prezes gminy pozwolił także na korzystanie z
42
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maszyny do pisania, na której drukowano ulotki. Wtedy porozumieliśmy się z
partyzantką Polaków, którzy już dawno pracowali w Pilicy. Kontakt nawiązano w ten
sposób, że pewnego dnia z ust do ust dochodziła wiadomość, że od drugiej do trzeciej po
południu nie wolno opuszczać mieszkania. Kto się znajdzie o tej porze na ulicy będzie
ścigany „przez nieznaną rękę”. Wyglądając przez okno dowiedzieliśmy się, kto się tą
sprawą zajmuje. (...) Już 5 września 1942 SS otoczyli miasto, ostrzeliwali domy i
wyprowadzili Żydów na wysiedlenie. Z ludności, która liczyła 2.500 głów, wysiedlono
1.080, reszta ratowała się ucieczką. Członkowie partyzantki stracili między sobą kontakt.
Dnia 8 września Estera Rusinek była w mieście, dowiedziała się, że w mieście zostało 44
Żydów legalnie. To byli członkowie gminy i żydowska milicja. O nikim z partyzantki
dowiedzieć się nie mogła. Uciekła z powrotem do lasu do rodziny, gdzie przebywała od 5
do 12.9. Jedzenie przynosił znajomy chłop. Dnia 12 września ten sam chłop przyniósł
wiadomość, że możemy wrócić do miasta, bo prezes gminy uzyskał zezwolenie od
gestapo, żeby Żydzi, którzy uciekli, wrócili do miasta. Przeznaczono dla nich osobną
dzielnicę tak zwaną „otwarte ghetto”. Wróciliśmy, ale niestety część członków
partyzantki została wysiedlona albo do Treblinki, albo do obozów pracy. Równocześnie
zaczęto znowu mówić, że zanosi się na całkowite wysiedlenie. Ta reszta, która u nas
została, zwołała zebranie. Teraz przekonaliśmy się, kogo z nas brakuje, mianowicie:
Sz.M.Rosenfeld, Sz.L.Liebermenasche, Karola Borysowska itd. Na tych zebraniach
postanowiliśmy przygotować bunkry: pierwszy we wsi Wierbka u p. Rogozińskiego,
drugi w tejże u p. Sendry, a trzeci we wsi Słabniów u p. Franczyka. Ci ludzie popierali
partyzantkę. Na razie mieszkaliśmy w mieście. Skoro nam doniesiono o pewnym
osobniku, że przy wysiedleniu pracował z Gestapo, wysłaliśmy Fruchta Janka i Zorze,
oni uprzątnęli tego łotra. W kilka dni później odbyło się wysiedlenie w Opocznie. (...)
Bezpośrednio po tym podpalono skład drzewa, który należał do władz niemieckich. (...)
Miało nastąpić ostatnie wysiedlenie. Bunkry były przygotowane. Po naradzie wysłano
uzbrojonych ludzi na drogę, którą miała przejechać komisja wysiedleńcza. Pierwsza
furmanka komisji wysiedleńczej została wzięta pod ogień kul. Dwaj gestapowcy zostali
zabici, ale jeden partyzant ranny, ale wnet go wyleczono. Następne wozy odpowiedziały
strzałami, ale wywiad nasz doniósł nam, że Niemców jest dużo, więc nasi koledzy
wycofali się. Niemcy wjechali do miasta, wyprowadzili resztę Żydów, a było ich około
3.000. Przy tej akcji na wniosek Prezesa basu dwaj wstąpili do milicji żydowskiej,
działając na korzyść ludności, zamiast ich wysiedlać, pomagali ukrywać się. Ostatecznie
wyprowadzono Żydów, a że prezes gminy miał dobre oko u szefa gestapo, ten zabrał go
ze sobą do Miechowa, przyrzekając, że wróci jeszcze do Pilicy. Na tych, którzy pracowali
z Niemcami wydaliśmy wyroki śmierci. Jednego z nich zabił Żyd, pseudonim
„Marynarz”. Przebywaliśmy w lesie w bunkrach, w nocy urządzaliśmy wyprawy do
chłopów, którzy dawali nam żywność. W międzyczasie wrócił prezes pilickiej gminy
Vogel i jego milicjanci do Pilicy. Była to dla nas wielka ulga, bo przez to uzyskaliśmy
kontakt ze światem zewnętrznym. Dowiedzieliśmy się, że w Miechowie jest szpicel,
nazwiskiem Spitz, Żyd, który przyjechał z Krakowa. Dnia 11 stycznia 1943 r. Spitz
przyjechał do Pilicy. Postanowiliśmy go sprzątnąć. Niestety w nocy przyjechał zanim
przyjechało do Pilicy krakowskie i miechowskie gestapo, aresztowali prezesa i milicję i
nie wiadomo skąd dowiedzieli się o naszych kryjówkach w lesie. Zaraz po ich
aresztowaniu przyjechali na Wierbkę do p. Rogozinskiego, znaleźli kryjówkę, w której
były 3 Żydówki, zastrzelili je wraz z właścicielką p. Rogozińską. O godz. 3-ciej
popołudniu przyjechali do lasów Polski. Przebywaliśmy wtedy w kryjówkach
zbudowanych przez chłopa Bronisława Janusia. Gestapo przybyło i zażądało od szwagra
Janusia, aby wydał kryjówkę pod chlewem. Szwagier bronił się, mówiąc, że on
nietutejszy. Zaczęli sami szukać i znaleźli. Gdy znaleźli kryjówkę wycofali się z chlewu,
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bo bali się naszych strzałów. My za nimi na górę i daliśmy ognia. Dowództwo nasze
objął Oskar Zuckhaft. Odpowiedział nam grad kul karabinów maszynowych. Naszych
ludzi było 12, pierwszy padł Frucht, ja miałam rozkaz od naszego dowódcy Zuckhafta,
bym tylko podawała kule do karabinów, strzelanie trwało 3 godziny, ofiar coraz więcej.
Marynarz padł, gdy weszłam do bunkru po kule. Pięcioro z nas wyciągnęło się z chlewa,
tzn: ja, Berek, Poliwoda, Zuckhaft i Zorza. Niemcy otoczyli nas w promieniu o jakieś 100
metrów wyszliśmy, bo zabrakło kul. Zobaczyliśmy bunkier z kartoflami. Poliwoda został
ranny w rękę, zanim poszedł Berek. Co się stało z Oskarem i Zorzą dotychczas nie wiem.
Po godzinnej przerwie jeden Niemiec przeskoczył płot i znowu zaczął nawoływać, ale
nikt mu nie odpowiadał. Wszystko już było spalone, tylko stajnie się jeszcze trzymały.
Wujek mój, Berek groził jeszcze, że jego jedynym życzeniem jest zobaczyć mamę i
siostrę. Gdy wszystko ucichło wyszliśmy. W bunkrze były tylko trupy naszych. Przez
całą noc wędrowaliśmy. Poliwoda został w drodze u znajomego chłopa, myśmy zaszli do
chłopa nazwiskiem Głąb i w komorze usnęliśmy. Syn tego chłopa należał do straży
pożarnej w Pilicy. Opowiedział nam, że Prezes Vogel wraz z milicją zostali rozstrzelani.
W nocy przeszliśmy z nim granicę i po przyjeździe do Sosnowca skomunikowałam się z
Salą Haberkranz i Abramem z Będzina. Od nich dowiedziałam się, że przywódca Rudolf
został rozstrzelany w Pilicy. Partyzantka będzińska przygotowała się do obrony. Mnie
wzięto do lagru, który znajdował się na małej Środuli, skąd odbyły się wysiedlenia. Do
lagru dostałam wiadomość, że Sala i Abram uciekli podczas wysiedlenia do lasu. Teraz
po powrocie z obozu dowiedziałam się, że zginęli podczas wyprawy na Niemców.”
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ŻARNOWIEC
HELENA LEDERMAN, sygn.301/2856
ur. w 1921 r., Pilica – bez zawodu, przed okupacją i podczas okupacji mieszkała w Pilicy,
w chwili składania relacji mieszkała w Łodzi, Gdańska 63 m. 16.
„W 1942 r. odbyło się w Pilicy ostatnie wysiedlenie. Getta zamkniętego w
miasteczku nie było. Żydzi zajmowali jedną uliczkę. Było ich około 2 tysięcy. Tego dnia
odbyło się również wysiedlenie w pobliskich miasteczkach w Żarnowcu i Wolbromiu. W
naszym miasteczku zwołano wszystkich Żydów na Rynek. Niemcy mówili, że starszych
ludzi poślą do pracy przy dzieciach, a innych wyślą do innej pracy.
Był gorący dzień. Do chowających się strzelali. Ułomnych zabrali na cmentarz, tam
zabijali jako niezdolnych do pracy. W ciągu całego dnia nie dali nam chleba ani wody.
Zorientowałam się, że prowadzą nas na śmierć i postanowiłam ratować się. Rodziców i
rodzeństwo zostawiłam na placu. Nie chcieli iść ze mną. Najmłodszy brat trzymał ojca i
matkę za rękę i uspakajał mówiąc, że będzie za nich pracował. Niemcy strzelali za mną.
Szłam przez lasy i łąki. Była noc. Podniosłam rękę do nieba i mówiłam: „Jeżeli jest Bóg
– niech mi poda rękę, bo ja chcę żyć”.
Uciekłam do siostry, która mieszkała w Żarnowcu. Liczyłam na to, że będę mogła
znaleźć u niej schronienie, bo jej mąż był członkiem Judenratu, a ich zostawiali już na
samym końcu.
Gdy przyszłam do Żarnowca wszyscy Żydzi byli już zebrani na rynku, mój
szwagier też miał naszykowany plecak. Był gotów iść jak wszyscy. Zaczęłam go błagać,
by nie szedł z innymi, by ratował siebie i nas (mnie, jego żonę i jeszcze jedną siostrę,
która mieszkała u nich). Nie chciał mnie słuchać. Ale ja padłam mu do nóg, zaczęłam go
błagać: „nie powierzaj swego i naszego życia Hitlerowi. Niemcy szykują nam śmierć,
jeżeli uciekniemy, może się uratujemy”. Szwagier dał się przekonać. W czwórkę
uciekliśmy z Żarnowca. Później dowiedzieliśmy się od Polaków, że Żydzi z tych
miasteczek zostali wysłani do Bełżca, że wielu dzieciom rozbili główki o koła wozów.
Błąkaliśmy się w ciągu 4-ch tygodni od wsi do wsi. Chłopi dawali nam chleb,
kartoflankę. Od czasu do czasu dawali przenocować, ale schronienia dać nie chcieli, bo
się bali.
Pewnego dnia zeszliśmy się w lesie ze znajomym szwagra, Gliksztajnem z
Sosnowca. Radość przy spotkaniu była wielka. Gliksztajn miał przy sobie żonę i czworo
dzieci. W tym czasie wiedzieliśmy, że nasza rodzina już nie żyje. Było nas teraz razem
dziesięcioro ludzi. Szwagier i trzy siostry i rodzina Gliksztajnów, składająca się z 6-ciu
ludzi. Nasza sytuacja była beznadziejna, kradliśmy na polu bober i kapustę. Nie mieliśmy
żadnych widoków na urządzenie się. Przyłączyła się do nas Frajmanowa. Pochodziła z
Wojdysławia44. Podczas pierwszej akcji tam uciekła z mężem i schroniła się we wsi
Karczowice pow. Miechów, wojew. Kieleckie u Marjanny Kiślowej. Byli u niej przez
pewien czas, ale później wrócili do getta, bo mówiono, że Niemcy już reszty Żydów
zabijać nie będą. Wrócili do getta, gdzie odbyła się znowu akcja. Mąż Frajmanowej
został zabity, ona z getta uciekła i przyłączyła się do naszej grupy. Wtedy szwagier i
Gliksztajn, którzy również znali Kiślów jako porządnych ludzi, padli na pomysł, żeby
prosić Kiślów o pomoc dla nas. Przebrali się za kobiety, żeby nie zwracać uwagi i udali
się do nich. A myśmy czekali w lesie. Kiślowie zgodzili się nas przyjąć. Kazali nam
przyjść przed wieczorem i prosili, żebyśmy nie szli razem. Przyjęli nas bardzo serdecznie.
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Dali nam kawy, chleba. Po czterech tygodniach błąkania się po lesie nareszcie
odetchnęliśmy. Było to w początkach listopada 1942 r. Zrobili nam w stodole schronisko.
Byliśmy ukryci w sianie. Kiślowie przynosili nam trzy razy dziennie jedzenie. Piekli nam
chleb. Byliśmy tam do wyzwolenia do 1945 r.
Ostatnie 9 miesięcy we wsi zaczęli szemrać, że Marjanna Kisiel utrzymuje Żydów.
Chłopi zauważyli, że pieką dużo chleba. Na domiar złego mieli lokatora nazwiskiem
Jarosz, który wiedział o nas. Kisielowie bali się go i musieli mu ulegać. Wpadał często do
naszej kryjówki krzycząc: „Żydzi wszystko oddawajcie”. Szantażował Kisielów, brał u
nich mleko, żywność i nic nie płacił mówiąc, niech Żydzi za to zapłacą. Namawiał
Kisielów żeby nas wydalił, to się pozbędą kłopotu, ale te namowy nie odnosiły żadnego
skutku. Tak dożyliśmy do wyzwolenia. Uratowało się nas 9 osób: Lederman Helena, ur.
w 1921 r., mieszka w Łodzi przy ul. Gdańskiej 63/16; Chuma Herszkowicz, siostra
Heleny, mieszka pod tym samym adresem. Wyszła powtórnie za mąż. Mąż ma stragan na
wodnym rynku. Frajmanowa – 33 lata, mieszka w Sosnowcu na ulicy Małachowskiego
10. Wyszła powtórnie za mąż, mąż handluje. Rodzina Gliksztajn, mąż Izrael – 45 lat,
żona Masia. Mają czworo dzieci, mieszkają w Sosnowcu ulica Bekerta 2. Mają sklep
spożywczy. Szwagier mój, mąż Chumy Herzkowicz w 1944 r. wyszedł po chleb i został
zabity. Stało się to podczas choroby Kisiela, który nie mógł nam dostarczyć chleba.
Siostra Rywka Lederman 9 miesięcy przed wyzwoleniem przeziębiła się i umarła.”
(Protokołowała Mirska Klara, Łódź 1.IX.1947 r.)
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ALEKSANDER KISIEL, sygn. 301/2646
lat 58, ur. w Sławoszowie, syn Mikołaja i Marianny z Wolskich, w czasie składania
relacji zamieszkały w Karczowicach, gmina Kozłów, pow. Miechów, woj. krakowskie.
Zawód: rolnik.
„We wrześniu 1942 roku stałem z żoną w polu i plewiliśmy kartofle, gdy
zauważyliśmy z daleka dwie zbliżające się osoby. Mężczyznę i kobietę. Po kilku
minutach podeszła do nas kobieta, mężczyzna pozostał z daleka. Była to kobieta młoda,
poznałem od razu, że to jest Żydówka. Widziałem tę panią po raz pierwszy. Mówiła, że
uciekli z Wodzisławia, gdyż tam jest wysiedlenie i prosiła o przechowanie na kilka dni.
Może po kilku dniach zmieni się i pójdą gdzieś. Ja wahałem się, gdyż obawiałem się, ale
żona mówiła: „Wolę kogoś przytulić, niż samej być przytulonym przez kogoś”. Na polu
nikogo więcej nie było, bo to było samo południe. Zgodziłem się na przygarnięcie ich,
kobieta nazwiskiem Korn Fajgla kiwnęła ręką i zbliżył się wtenczas mężczyzna. Był to
jej szwagier Korn Lejzor. Ta rozmowa odbywała się kilka metrów od mojej stodoły.
Zaraz zaprowadziłem ich do stodoły i usiedli sobie na słomie. Byli u mnie dwadzieścia
kilka dni w stodole. Dałem im jeść i pić. Nie wychodzili stamtąd nigdzie, tylko do
mojego mieszkania.
Dom mój znajduje się trochę na uboczu w odległości od najbliższej chaty o 300
metrów. Przez wieś naszą przechodzi droga do Żarnowca, odległa od najbliższej szosy o
6 km.
Cała moja rodzina składająca się oprócz mnie z mojej żony i czworga dzieci,
dwóch synów i dwie córki, w tym najmłodszy synek miał wtedy osiem lat. Moje
gospodarstwo składało się z ośmiu mórg pola. Do 1928 roku pracowałem na kopalni w
Sosnowcu 21 lat. Później poszedłem na gospodarkę.
Po dwudziestu kilku dniach pobytu tych dwojga, zauważyli ukrywający się u mnie
Korn Fajgla i Lejzor młodą dziewczynkę Żydówkę, która przyszła napić się wody.
Spytali mnie, czy mogą z nią pomówić. Ja się zgodziłem. Od tej dziewczynki dowiedzieli
się, że w Żarnowcu znów są Żydzi, którzy ukryli się podczas pierwszego wysiedlenia.
Oboje postanowili pójść do Żarnowca. Po trzech, czterech tygodniach pewnej niedzieli
przyszła znów pani Korn Fajgla. Opowiedziała, że jej szwagier został zabrany do obozu i
że w Żarnowcu dłużej już być nie może z powodu wysiedlenia. Przygarnęliśmy ją i ukryli
na górze nad chlewem. Około dwudziestego listopada 1942 roku o godzinie 6-ej nad
ranem, jeszcze było ciemno, przyszedł do mnie mój przedwojenny znajomy, któremu ja
sprzedawałem zboże, pan Gliksztejn Israel z żoną i czworgiem dzieci w wieku: 6, 9, 13 i
16 lat, i pan Herszkowicz Jakub Szmul, kupiec manufaktury z Żarnowca, u którego ja
kupowałem, z żoną i dwiema siostrami żony w wieku lat 25, 30. Pukali do okna, myśmy
wszyscy jeszcze spali, pytałem się, kto idzie. Pan Gliksztejn podał mi swoje nazwisko i
od razu wpuściłem. Przyjąłem ich, chociaż nie bardzo chętnie, bo obawiałem się, że mogą
Niemcy nas za to zastrzelić. Były wtenczas już ogłoszenia, że grozi kara śmierci za
przechowanie Żydów. Ale przyjąłem ich, bo to byli znajomi i mówili, że za dwa, trzy
tygodnie pójdą gdzie indziej. Ponieważ była już szósta, ode mnie już nigdzie nie mogli
pójść. Ukryłem ich dwa trzy dni w mieszkaniu. W moim domu mieszkał lokator z rodziną
składającą się z żony i trojga dzieci w wieku: 5, 7, 10 lat. Wszyscy za wyjątkiem dwojga
najmłodszych dzieci wiedzieli, że ukrywam Żydów.
W mieszkaniu długo nie mogliśmy być, bo przychodzili do mnie ludzie i wtenczas
musieli ukrywać się w szafie i za piecem. Z mieszkania przeniosłem ich na górę i
ukryłem nad suszarnią; z drugiej strony (strychu) leżała pani Korn. O sobie wzajemnie
nie wiedzieli. Na górze było zimno i nie mogli tam dłużej siedzieć, więc przeniosłem ich
do stodoły. Pani Korn była jedna i w nocy schodziła spać czasami do mieszkania, gdyby
ją nawet ktoś spotkał w mieszkaniu, to się nie obawiałem, bo mówiła czysto po polsku,
miała papiery polskie i z wyglądu też nie bardzo było poznać.
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W stodole zrobiłem dla tych dziesięciu osób kryjówkę. Mianowicie oderwaliśmy
kilka desek z ogrodzenia jednej kwatery, wydrążyliśmy dziurę w zbożu i tam się
schowali. Trzy deski przybiliśmy z powrotem w ten sposób, że można było je otworzyć
tylko od wewnątrz. Wyjść z tej kryjówki można było przez odchylenie desek na boisko w
stodole.
Gdy do wsi przyjeżdżali Niemcy, dawałem zawsze znać ukrywającym się i
wtenczas od wewnątrz założyli słomą deski tak, że nawet przy pukaniu było takie samo
echo, jak w innych miejscach.
Do miesiąca pani Korn zorientowała się, że tutaj w moich zabudowaniach są gdzieś
Żydzi, gdyż usłyszała rozmowę czy kłótnię po żydowsku. Spytała się mojej żony, czy tu
gdzieś są Żydzi, ale moja żona zaprzeczyła. Pani Korn obserwowała i wieczorem
widziała wyraźnie, że w stodole chodzą po boisku ludzie. Poznała, że to są Żydzi i
powtórzyła to mojej żonie. Dalsze ukrywanie przed nią nie miało celu i wtenczas
przeniosłem ją do stodoły na jej życzenie, gdyż samej się jej przykrzyło. Później nawet
tego żałowała, bo tam były gorsze warunki.
Na początku pan Gliksztejn i Herszkowicz mieli jeszcze pieniądze i dawali mi te
pieniądze za jedzenie. Ale starczyło im tylko na kilka miesięcy, do połowy 1943 roku. Od
tego czasu nic mi nie dali, gdyż niczego nie mieli.
Jedzenie nosiłem ja, czasami żona lub średnia córka. Zanosiliśmy jedzenie z rana i
wieczorem. Przeważnie jedzenie gotowane, ciepłe. Często wystygało, bo nie można było
podać, gdyż u lokatora, którego okna wychodziły na stodołę, byli obcy ludzie. Z chlebem
było krucho, gdyż zabierali Niemcy kontyngenty i musiałem żywić w sumie ze swoją
rodziną – siedemnaście osób! Dlatego często cierpieliśmy wszyscy głód.
W miesiącach letnich 1943 Niemcy strasznie się wściekali i chodzili z domu do
domu szukać Żydów. Chodzili z psami i bardzo dokładnie szukali. Wtenczas zrobiłem dla
tych jedenastu osób skrytkę w polu, w odległości 300 metrów od domu, w życie.
Ja z synem wykopaliśmy dół głębokości około 80 cm, szerokości 3 m i długości 4
m. W tym dole wszyscy się ulokowali; nad dołem ułożyłem drążki, na nich słomę i
zasypałem ziemią z powrotem i zadekowałem trawą na wierzchu. Z boku był otwór
wolny. Podczas żniw musieli stamtąd wyjść, a potem ukryłem ich w stodole.
Gdy leżeli na polu w życie nosiłem im jedzenie wczas do dnia i o 11-tej w nocy.
Pani Herszkowiczowa i pani Gliksztejn strasznie się bały i płakały, gdy przeniosłem ich
w pole, myślały, że już stamtąd nie wyjdą, ale ja mówiłem im, że z mojej strony im nic
złego nie grozi. Gdy przeniosłem ich do stodoły, wykopali sobie sami u skraju stodoły
skrytkę, która prowadziła na zewnątrz stodoły. Wejść do tej skrytki można było tylko ze
stodoły. Loch ten był około 2 metrów głębokości, około 1,5 m szerokości i 3 m długości.
Kopali ten loch około 7-8 dni. Sam loch ten znajdował się już poza stodołą. Zakryci byli
słomą, a z zewnątrz deski. Gdy podawałem im jedzenie trzeba było odsunąć deskę.
Jedzenie podawałem im też dwa razy dziennie. Gdy był spokój, wychodzili na boisko w
stodole dla powietrza. Bardzo często były takie okresy, kiedy w ciagu całego dnia i
dwóch dni nie można było podać jedzenia, gdyż groziło to niebezpieczeństwem dla nas
wszystkich. Potrzeby fizjologiczne załatwiali w swojej skrytce, mieli na to naczynie, a
wieczorem wynosili. Później postawiłem specjalnie koło tego miejsca z zewnatrz stodoły
ustęp, tak że mieli możność wejścia od razu z kryjówki do ustępu. Co trzy, cztery
tygodnie żona prała im bieliznę. Co jakiś czas zanosiłem im wiadro wody do mycia,
niemniej w tych warunkach nie mogli się utrzymać w czystości i byli zawszeni.
Z tego powodu, że obawiałem się rewizji niemieckich, by nie znaleźli u mnie
Żydów, musiałem oddawać cały kontyngent zboża i z tego powodu cierpieliśmy wszyscy
często głód.
Najbliższy posterunek policji polskiej i niemieckiej był w Kozłowie. Niemniej były
u mnie rewizje. Szukali u mnie dwa razy bardzo dokładnie policjanci niemieccy, ale
niczego nie znaleźli. Niemało zdrowia też kosztowało, gdy pewnego razu podczas
łapanki, jaką Niemcy urządzili we wsi do pracy, przybiegli do mnie w pogoni za dwoma
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gospodarzami, którzy skryli się u mnie w stodole. Znaleźli wtenczas tych dwóch u mnie i
poszli. Szczególnie obawiałem się wtenczas z tego powodu, gdyż wiedziałem, że mam w
stodole ukrytych, którzy mogli chodzić akurat wtedy po boisku. Zbili mnie Niemcy dwa
razy, gdyż mówili, że ukrywam bandy leśne.
Często nocowali u mnie młodzi chłopcy Polacy, którzy ukrywali się przed
wywózką na roboty i wtenczas strasznie się obawiałem, żeby przypadkiem nie zauważyli
czegoś. We wsi mówili, że u mnie na pewno ukrywają się Żydzi, ale ukrywający się
często u mnie Polacy mawiali, że to jest niemożliwe, bo byliby zauważyli. Żeby zatrzeć
wszelkie ślady i usunąć podejrzenia sprowadzałem rzeźnika, który zarzynał krowę u mnie
w stodole. O tym we wsi wiedzieli i to pomagało do usunięcia podejrzeń.
Ukrywałem ich do 15 stycznia 1945 roku, do wkroczenia Armii Sowieckiej.
Wszyscy ukrywający się w liczbie jedenastu osób przeżyli i wyszli na wolność. Pan
Herszkowicz z rodziną mieszka obecnie w Łodzi, pan Gliksztejn z rodziną w Sosnowcu,
a pani Korn obecnie z męża Frajman również w Sosnowcu.
Kisiel Aleksander (podpisano trzema krzyżykami)
Protokołował: mgr. N. Szternfinkiel
Katowice, 24 czerwca 1947 roku.
Niżej podpisani świadkowie, obywatel Gliksztejn Izrael, zam. w Sosnowcu,
Dekerta 1 i Korn Fajgla, zamieszkała w Sosnowcu, Małachowskiego 10 potwierdzają
swymi podpisami, że wyżej podane fakty zgadzają się z rzeczywistością i że obyw. Kisiel
Aleksander uratował im życie w latach 1942-194545.”

Każda ze stron tego „protokołu zeznań świadka” opatrzona jest podpisem Izraela Gliksztajna –
przyp. red.
45
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