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W ubiegły poniedziałek w rocznicę likwidacji getta w Olkuszu jego ulicami
przeszedł 10 Marsz Pamięci. Dokładnie 74 lata temu, 13 czerwca 1942 roku,
niemiecki okupant wywiózł do obozu zagłady w Auschwitz-Birkenau ponad
trzy tysiące olkuszan pochodzenia żydowskiego. O ludziach, którzy w
Olkuszu mieszkali, tworzyli jego społeczność i historię, zapomnieć nam nie
wolno.

10 lat temu w pierwszym Marszu Pamięci samotnie ostatnią drogą
olkuskich Żydów przeszedł Ireneusz Cieślik. W następnych latach liczba
uczestników Marszu wzrastała. Tworzyła ją nie tylko zaangażowana w
sprawę przywrócenia pamięci o zamordowanych olkuskich Żydach tzw.
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Dziechciarz, Krzysztof Kocjan i Dariusz Rozmus), ale również wszyscy, dla
których pamięć o ofiarach jest ważna. Od tamtej pory corocznie, 13
czerwca, spod gmachu olkuskiego Starostwa, wówczas Kasy Chorych, gdzie
uwięzieni Żydzi spędzili w nieludzkich warunkach niemal dwie doby,
wyrusza Marsz Pamięci.

Uczestnicy Marszu przeszli drogą, jaką szli olkuscy Żydzi, czyli obecnymi
ulicami: Mickiewicza, Szpitalną, Kościuszki, Nullo i Kazimierza Wielkiego, by
ostatecznie dotrzeć na dworzec kolejowy, skąd 74 lata temu żydowscy
mieszkańcy Olkusza zostali wywiezieni na śmierć.
Podczas tegorocznego Marszu nie rozwieszano plakatów z nazwiskami
zamordowanych, których personalia udało się ustalić, nie było też
konferencji poświęconej ich zagładzie, jak to miało miejsce w roku 2013 i
2014.
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Uczestnicy Marszu zwracali uwagę na fakt, że wciąż nie ma w Olkuszu
tablicy upamiętniającej to najtragiczniejsze w historii miasta wydarzenie. Od
wielu lat trwają zabiegi, by tablica taka powstała. W roku 2014 ówczesny
starosta Jerzy Kwaśniewski zapowiadał jej odsłonięcie na 13 czerwca, ale
jego odwołanie ze stanowiska i zmiana władz spowodowały, że plan ten nie
został zrealizowany. W związku z tzw. trudną sytuacją finansową powiatu
olkuskiego zorganizowano zbiórkę funduszy na ten cel (zebrano około
połowy potrzebnych środków, cała potrzebna kwota to ok. 3000 zł). Drugą
połowę obiecała sfinansować Gmina Olkusz.

Podobno, jeśli nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. W tym
przypadku jest akurat dokładnie odwrotnie bo pieniądze na ten cel nie
stanowią już problemu. Póki co, w poniedziałkowe popołudnie, na jednej ze
ścian Starostwa zawieszono symboliczną tablicę, w trzech językach.

Wyjątkowy akcent tegorocznego Marszu to opracowana przez Ireneusza
Cieślika i wydana z tej właśnie okazji książka „Marsz Pamięci w rocznicę
wymordowania Żydów z Olkusza”. W tej ponad 100-stronicowej publikacji,
oprócz zarysowanej dotychczasowej historii marszów (wraz ze zdjęciami ją
ilustrującymi), znajdziemy przedruki kilku artykułów, które ukazały się na
ten temat, poruszające relacje uczestników marszów, ale przede wszystkim
zapoznamy się z listą żydowskich ofiar niemieckiej okupacji Olkusza,
sporządzoną przez Krzysztofa Kocjana, obejmującą około 2300 osób,
których tożsamość udało się do tej pory ustalić. Publikacja zawiera również
29 archiwalnych zdjęć, pochodzących z różnych źródeł, wykonanych
prawdopodobnie za zgodą władz okupacyjnych. Wszystkie współczesne
fotografie miejsc udokumentowanych na zdjęciach archiwalnych wykonał
Janusz Mucha, a całą publikację sfinansowała Ruth Melcer.

