Ulica
Cegielniana
Przedwojenna ulica Cegielniana obejmowała nie tylko dzisiejszą ulicę o tej nazwie, ale także jej przedłużenie do ulicy Górniczej będące dziś osobną ulicę Szkolną. Ulica Cegielniana zabudowana była prawie wyłącznie po swej nieparzystej,
zachodniej stronie, po stronie przeciwnej istniały tylko dwa zabudowane numery
w początkowym jej odcinku.
Oprócz kilku ewangelików augsburskich, ulica zamieszkana była przez rzymskich katolików i tylko jedną rodzinę żydowską.

Ulica Cegielniana, pod drzewem kapliczka, w oddali zabudowania strony nieparzystej
(źródło: https://zcalegoswia2.blogspot.com/2016/10/dawniej-dzis-przedm.html)
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Właścicielem domu był Wawrzyniec Gałka429, rzymski katolik, który zmarł
22.06.1936 r. w Olkuszu. Niewykluczone, że na dwóch powyższych zdjęciach wykonanych w kierunku północnym widoczne zabudowania należą do tego adresu.
Obok właściciela i jego licznej rodziny oraz innych rzymsko-katolickich lokatorów 01.09.1939 r. mieszkała tam także jedna rodzina żydowska.
Herszlik i Symcha z domu Buchner WAJNSZTOK, córki Chana i Cyrla
oraz synowie Wolf-Kałma, Lejbuś, Icek–Moszek i Szaja
Herszlik, syn Abrama i Rochli z domu Goldszprer, urodził się w I połowie 1888 r.
w Wolbromiu, z zawodu był szewcem, a do Olkusza przybył w 1907 r. Jego żona Symcha mieszkała w Olkusz od urodzenia, tu też przyszły na świat wszystkie sześcioro
ich dzieci: córka Chana, urodzona 07.12.1915 r., syn Wolf-Kałma, urodzony 20.02.1917 r.,
druga córka Cyrla, urodzona 25.06.1919 r. oraz pozostali synowie Lejbuś, urodzony
w 1924 r., Icek-Moszek, urodzony w 1929 r. i Szaja, urodzony 05.05.1930 r.
Zachowała się korespondencja najstarszego z braci Wolfa-Kałmy z sowieckiego
obozu dla polskich jeńców wojennych w Babinie (Równe) z olkuskim Magistratem
z marca-czerwca 1940 r.:

429

„Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, 1204/315,
k. 2) zawiera maszynowy zapis „Wawrzyniec Gałka”, gdzie imię zostało przekreślone i nadpisane
imieniem „Bartłomiej”, obok zaś pojawiła się duża ilość odręcznych dopisków „Teodora Kaliś i Katarzyna Gałka, chlew i mieszk, plac Anna Niewiara 1256 m2, Agata Titacz 1246 m2, Jan Gałka 1160 m2,
Marianna Krzemień 1011 m2 i Jadwiga Gałka 1179 m2.
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Korespondencja Wolfa-Kałmy z sowieckiego obozu dla polskich jeńców wojennych w Babinie (Równe)
z olkuskim Magistratem z marca-czerwca 1940 r. (źródło: AP Katowice 1204 429, k. 197-200)

Z całej ośmioosobowej rodziny wojnę przeżył tylko Lejbuś, który 03.05.1944 r.
trafił do obozu Gross-Rosen, a 15 (lub 3) marca 1945 r. jako więzień o numerze 37379
(lub) znalazł się w podobozie KL Mauthausen w Ebensee (Austria), gdzie został
wyzwolony430.
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Lista uwolnionych więźniów Ebensee (USHMM). Cyra podaje jako datę urodzenia Lejba Wajnsztoka 25.07.1925 r., zawód szewca, 3 marca 1945 r. jako datę przeniesienia do Mauthausen-Ebensee
i błędnie numer obozowy jako „137379” (Adam Cyra, Mieszkańcy ziemi olkuskiej w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych, Oświęcim-Olkusz 2005, s. 136).
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