Ulica
Boczna
Dzisiejsza ulica Krakowskie Przedmieście, przed wojną nie dochodziła jednak
do skrzyżowania z ulicą Kościuszki.

Boczna 4
Rejestr nie wskazuje właściciela domu, natomiast wykaz nieruchomości położonych w Olkuszu z 1935 r. podaje Piotra Piłkę340. Pod tym adresem mieszkały rodziny
rzymsko-katolickie oraz jedna rodzina żydowska.
Berek-Hersz i Chana (Zysla) z domu Abramowicz EJDELMAN/AJDELMAN
oraz syn Abram-Lejb
Berek-Hersz, syn Szmula Rubina i Chaji z domu Ejdelman, urodził się 20.03.1867 r.
w Olkuszu, był robotnikiem-furmanem. Jego żona Chana (Zysla) z domu Abramowicz, córka Moszka i Estery z domu Lewkowicz, urodziła się 14.10.1871 r. w Wolbromiu. Pobrali się 20.10.1899 r. w Wolbromiu. Początkowo mieszkali przy Północnej 7,
razem z nimi mieszkali: urodzona 24.06.1905 r. w Olkuszu córka Rywka, urodzony
20.10.1910 r. syn Chaskiel, urodzony 02.06.1913 r. w Olkuszu syn Abram-Lejb i urodzony 06.05.1908 r. w Wolbromiu zięć (błędnie opisany w rejestrze jako „syn”) Boruch-Majer Kiwkowicz. 10.04.1934 r. Rywka i Boruch-Majer przeprowadzili się na
Żuradzką 5. 06.10.1937 r. rodzice wraz z synami Abramem-Lejbem przeprowadzili się
na Boczną 4. 20.10.1937 r. Chaskiel przeprowadził się do Będzina.
Berek-Hersz i Chana zamordowani zostali w czasie wojny, wywiezieni do
obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r.,
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odnotowani na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 239-240341. Los Abrama
-Lejba jest nieznany.
Przy Żuradzkiej 5 mieszkała córka Rywka Kiwkowicz, a przy Bóżnicznej 14 syn
Chalm Szmul.

Boczna 11342
Rejestr nie wskazuje właściciela domu, natomiast w wykazie nieruchomości położonych w Olkuszu z 1935 r. adres ten dodany jest odręcznie wśród zapisów maszynowych i podaje jako właściciela Lajbusia Najmarka343. Pod tym adresem mieszkała
tylko jedna rodzina żydowska.
Lajbuś i Rojza z domu Kestenberg NAJMARK oraz córka Rela
i syn Szlama oraz Jakób
Lajbuś, syn Icyka i Rachli z domu Poznańskiej, urodził się 27.10.1897 r. w Będzinie,
skąd przybył do Olkusza, był kupcem. Jego żona Rojza z domu Kestenberg, córka
Moszka i Estery Gołdy z domu Erlich, urodziła się w styczniu 1899 r. w Olkuszu. Pobrali się 16.06.1926 r. w Olkuszu, tutaj urodziły się ich dzieci: 08.05.1926 r. syn Szlama,
25.05.1929 r. córka Rela i 10.09.1930 r. syn Jakób. Początkowo mieszkali przy Bóżnicznej 22 m. 5, od 31.12.1934 przeprowadzili się na Boczną 11.
Matka i troje dzieci zamordowani zostali w czasie wojny, wywiezieni do obozu
zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowani
na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 663-666344. Los Lajbusia jest nieznany.
Przy Augustjańskiej 1 m. 1 mieszkali rodzice Lejbusia i brat Chaskiel, a przy Górniczej 26 siostra Dwojra Chendla Waga. Przy Augustjańskiej 1 m. 4 mieszkała matka
Rojzy z córką Surą, przy Górniczej 4 siostra Laja Kerner, a przy 3 Maja 37 siostra
Rywka Rozenblum.
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Zob. zdjęcie przy adresie Augustjańska 23.
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