Ulica
Bóżniczna
Obecnie nazwa ulicy brzmi „Bóżnicza” bez przedostatniej litery „n”. Aktualna
numeracja, choć jej kierunek od ulicy Augustiańskiej się nie zmienił, jest niekonsekwentna, nie zachowuje bowiem zasady parzystości/nieparzystości stron, gdyż numer 1 znajduje się po stronie prawej parzystej, a strona lewa zaczyna się od numeru
3, zaś numer 4 znajduje się po stronie lewej nieparzystej. Zapis przedwojenny nie
zawsze był konsekwentny, czasem przybierał formę „Bóźniczna”. W innych publikacjach zdarza się też zapis „Bożniczna”.
W 1935 r. adresowi Bóżniczna 1 odpowiadał Augustjańska 1 i był niezabudowanym placem, także Bóżniczna 3 stanowił plac, Bóżniczna 5 odpowiadała Rynkowi 21,
Bóżniczna 7 Rynkowi 22, Bóżniczna 8 Górniczej 28 (właściciel Jan Jarno), Bóżniczna
9 Rynkowi 23, Bóżniczna 21 Rynkowi 28 i Bóżniczna 23 Rynkowi 29.
Przy Bóżnicznej 12 znajdowała się synagoga, przy Bóżnicznej 13 Gmina Żydowska
miała niezabudowany plac, a przy Bóżnicznej 14 Gmina Żydowska miała „Szkółkę”345.

Bóżniczna 2 (obecnie Bóżnicza 1?)
Według rejestru, właścicielem domu i nieruchomości był Mordka Glajtman346.
Mieszkały w nim cztery rodziny żydowskie.
Mordka GLAJTMAN oraz syn Icek i Ruchla z domu Rozencwajg
Mordka, syn Szmula i Cywii z domu Grinlas, urodził się 08.06.1859 r. w Olkuszu,
właściciel domu, właściciel nieruchomości, wdowiec, mieszkał w mieszkaniu numer 1.
345

„Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, 1204/315, k. 9). Zob.
także K. Kocjan, Powojenne losy mienia gmin żydowskich w Olkuszu i Wolbromiu, „Ilcusiana”, nr 15,
2016, s. 63-89.

346

„Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, 1204/315, k. 9) zawiera formę imienia „Motel”.

193

Jako sublokatorka mieszkała Ruchla-Laja z domu Ejzenberg Blada, córka Maneli i Blimy z domu Gdańskiej, urodzona 22.12.1875 r. w Książu-Wielkim (pow. Miechów), robotnica niewykwalifikowana wyrobnica, wdowa, która w 1932 r. przybyła z Sosnowca,
a zmarła w Olkuszu 15.11.1936 r. Jako sublokator mieszkał Abram Goldfeld, urodzony
15.12.1891 r., kupiec, który przeprowadził się z Parczewskiej 4, a 20.12.1938 r. przeniósł
się na Górniczą 4. 01.07.1938 r. przybyli z Sosnowca syn Mordki i Małki z domu Unger
Icek, urodzony 20.11.1889 r. w Olkuszu, kamasznik oraz jego żona Ruchla z domu Rozencwajg, córka Rubina i Chawy z domu Lask, urodzona w 1875 r., a zmarła prawdopodobnie 21.11, lecz nie wiadomo którego roku.
Mordka i Icek zamordowani zostali w czasie wojny.
Laja z domu Rozenblat ZONABEND oraz synowie Icek-Majer i Abram-Uszer
Laja z domu Rozenblat, córka Jakóba-Joska i Szpryncy z domu Ejzlewicz, urodziła się 26.10.1892 r. w Olkuszu, wdowa po Szymonie, synu Icka-Majera i Cyrli
z domu Wilder, urodzonym 13.01.1895 r. w Olkuszu, handlarzu, który przybył do Olkusza w 1920 r. z Bolesławia i z którym pobrali się 05.09.1926 r. w Olkuszu. W Olkuszu
urodzili się ich synowie: 30.12.1927 r. Icek-Majer i 24.04.1931 r. Abram-Uszer. Mieszkali
w mieszkaniu numer 2. Szymon zmarł 06.04.1939 r. w Olkuszu.
Ich los jest nieznany.
Przy Żuradzkiej 5 mieszkała matka Laji z córką i synem. Przy pl. Piłsudskiego 17
mieszkała matka Szymona Szprynca i siostra Ruchla Frenkiel, a przy Górniczej 26
siostra Małka Goldszajn.
Jankiel i Czarna z domu Welner GROSMAN oraz córki Fajgla i Ruchla-Laja
oraz synowie Ałter-Majer-Dawid, Fajwel, Gecel i Benjamin
Jankiel, syn Fajwela i Ruchli Laji z domu Blajwas, urodził się 13.03.1880 r. w Olkuszu, był szewcem właścicielem zakładu. Czarna z domu Welner, córka Zyski i Dwojry z domu Grojsman, urodziła się 19.06.1881 r. w Wolbromiu, skąd przybyła do Olkusza. Pobrali się 15.03.1905 r. w Olkuszu, tu urodziły się ich dzieci: 20.08.1906 r. córka
Bajla, 09.07.1909 r. syn Moszek-Lejb, 10.04.1911 r. syn Ałter-Majer-Dawid, 03.12.1912 r.
córka Fajgla, 28.10.1916 r. córka Sura, 15.06.1920 r. córka Ruchla-Laja, 03.05.1922 r. syn
Fajwel, 02.02.1924 r. syn Gecel i 17.11.1925 r. syn Benjamin. Mieszkali w lokalu numer
3. 13.10.1935 r. Moszek-Lejb wyprowadził się do Sosnowca, a 05.05.1936 r. Bajla wyprowadziła się do Będzina. Sura zmarła 11.11.1936 r. w Krakowie.
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Podpis Majera Grosmana na liście uczniów siedmioklasowej powszechnej szkoły męskiej w Olkuszu
w 1926 r. (źródło: https://tile.loc.gov/image-services/iiif/service:mss:pldec:058:0007/full/pct:50/0/
default.jpg)

Ich los jest nieznany.
Przy Krzywej 7 mieszkał brat Jankiela Moszek-Nuchim.
Lejb-Fiszel KOLIN i Frajdla MAGIER
Lejb-Fiszel, syn Nuchima Dowa i Elki z domu Helisiewicz, urodził się w maju
1902 r. w Olkuszu, był niewykwalifikowanym robotnikiem, do Olkusza przybył z Będzina 29.04.1935 r., początkowo mieszkał z matką i przyrodnim bratem przy Żuradzkiej 17, 20.09.1937 r. przeprowadził się na Bóżniczną 2. Frajdla urodziła się 12.07.1904 r.,
16.01.1938 r. przybyła do Olkusza z Będzina i jako sublokatorka robotnica zamieszkała przy Bóżnicznej 2.
Oboje 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. 247-248347. Na liście deportacyjnej razem z nimi odnotowane są pod poz. 249-251 prawdopodobnie ich dzieci: Jachetta, urodzona w 1930 r.,
Rajza, urodzona w 1932 r. i Nuchim, urodzony w 1934 r.
Przy Żuradzkiej 14 mieszkała siostra Lejba-Fiszela Laja Frydman, a przy Górniczej 28 brat Lejzor.

Bóżniczna 4
Rejestr nie wskazuje właściciela domu, natomiast wykaz nieruchomości położonych w Olkuszu z 1935 r. podaje jako właścicielkę Laję Lewkowicz348. Mieszkały
w nim cztery rodziny żydowskie.
Laja z domu Jakóbowicz LEWKOWICZ i Ruda z domu Rozenfeld GOLDFELD
Laja z domu Jakóbowicz urodziła się w 1871 r., do Olkusza przybyła w 1890 r.
z Wolbromia. Ruda z domu Rozenfeld, córka Izraela i Chany Brandli z domu Fryszer, urodziła się 14.03.1871 r. w Olkuszu, była handlarką. Poprzednio mieszkała przy
347
348

K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 129.
„Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, 1204/315, k. 9).
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Górniczej 24/26 wraz z mężem Szlamą-Herszem, urodzonym 31.05.1870 r. w Olkuszu,
synem Judki i Rózi z domu Germajner, kupcem, z którym pobrali się w Olkuszu
24.03.1893 r. Razem z nimi mieszkały ich dwie urodzone w Olkuszu 15.04.1915 r. córki-bliźniaczki Laja i Marjem. Szlama-Hersz zmarł 08.03.1934 r. w Olkuszu. 16.12.1937 r.
Ruda przeprowadziła się na Bóżniczną 4, gdzie zamieszkała jako sublokatorka.
Mieszkały w mieszkaniu numer 1.
Ruda zmarła 29.01.1940 r. w Charsznicy. 13.08.1941 r. wprowadziły się pod ten adres z pl. Piłsudskiego 16 Szprynca z domu Weltman Weksberg wraz z córką Ruchlą.
Los Laji jest nieznany.
Przy Pocztowej 12 mieszkał brat Rudy Chaim-Szmul Rozenfeld, przy pl. Piłsudskiego 11 syn Abram-Moszek Goldfeld, a przy Górniczej 24/26 córki Laja i Marjem.
Matla z domu Erner GERTNER oraz córki Doba i Sura-Ruchla
oraz synowie Hersz-Majer i Dawid-Berek
Matla z domu Erner, córka Hercyka-Aby i Doby z domu Buchbinder, urodziła
się w 1891 r. w Wolbromiu, do Olkusza przybyła w 1909 r. z Krzeszowic, wdowa po
Lejbusiu, synu Berka i Fajgli z domu Blumenfeld, urodzonym 20.06.1886 r. w Olkuszu, robotniku niewykwalifikowanym wyrobniku, z którym pobrali się 17.03.1910 r.
w Olkuszu. Tutaj urodziły się ich dzieci: 17.02.1911 r. syn Szulim, 15.03.1914 r. córka
Doba, 28.06.1916 r. syn Hersz-Majer, 05.02.1919 r. córka Sura-Ruchla i 05.05.1924 r. syn
Dawid-Berek. Mieszkali w mieszkaniu numer 2. Lejbuś zmarł 06.03.1934 r. w Olkuszu. 23.02.1937 r. Szulim przeprowadził się na 3 Maja 12, a 24.08.1938 r. Sura-Ruchla
przeprowadziła się do Dąbrowy Górniczej. 03.06.1939 r. w Olkuszu Doba pobrała się
z Chasklem Jakubowiczem, rejestr zawiera odręczną adnotację wskazującą na jej
emigrację do Palestyny349.

Podpis Doby Gertner na liście uczennic siedmioklasowej powszechnej szkoły żeńskiej w Olkuszu
w 1926 r. (źródło: http://www.polska1926.pl/podpisy/720165)

Matla i Hersz-Majer zamordowani zostali w czasie wojny. Wojnę przeżyli Doba,
Sura-Ruchla i Dawid-Berek, Dawid-Berek odnotowany został na powojennym
349

Doba wyemigrowała z Polski do Izraela w 1950 r. (https://www.archives.gov.il/archives/Archive/0b07170680044f86/File/0b071706805f493e)
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wykazie osób zarejestrowanych w Olkuszu pod poz. 42350, a razem z Surą-Ruchlą
także na spisie Żydów b. mieszkańców miasta Olkusz przebywających na terenie
Dolnego Śląska pod poz. 23 i 24351.

Dokument emigracyjny Doby Śliwowicz z domu Gertner i jej syna Dawida Arie
(źródło: https://www.archives.gov.il/archives/Archive/0b07170680044f86/File/0b071706805f493e)

Pod tym samym adresem mieszkał syn Matli Szulim.
350

K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 163.

351

K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 165.
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Moszek i Sura Hinda z domu Frenkel JAKUBOWICZ oraz córki Fajgla-Laja
i Brandla oraz synowie Chaskiel i Uszer
Moszek, syn Uszera i Estery z domu Bachmajer, urodził się 17.04.1873 r. w Wolbromiu. Jego żona Sura Hinda z domu Frenkel, córka Chaskiela Fajwela i Estery Chaji
z domu Minkiewicz, urodziła się w 1888 r. w Książu Wielkim. Do Olkusza przybyli
w 1914 r. z Będzina. Tutaj urodziły się ich dzieci: 11.05.1915 r. syn Chaskiel, 19.10.1917 r.
córka Fajgla-Laja, 13.02.1922 r. córka Brandla i 16.06.1924 r. syn Uszer. Pobrali się
12.09.1927 r. w Olkuszu. Mieszkali w mieszkaniu numer 3.

Podpis Chaskiela Jakubowicza na liście uczniów siedmioklasowej powszechnej szkoły męskiej w Olkuszu
w 1926 r. (https://tile.loc.gov/image-services/iiif/service:mss:pldec:058:0007/full/pct:50/0/default.jpg)

Sura Hinda zmarła 08.09.1940 r. w Olkuszu. W getcie mieszkali przy Kalkstr. 2,
skąd 12.03.1942 r. Brandla wywieziona została do obozu pracy, odnotowana na liście
kobiet wywiezionych tego dnia pod poz. 44352.
Moszek i Uszer zamordowani zostali w czasie wojny, Moszek wywieziony został
do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r.,
odnotowany na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 404353. Los Chaskiela, Fajgli
-Laji i Brandli jest nieznany.
Szulim i Chana z domu Wajcman GERTNER oraz córka Fajgla
Szulim, syn Lejbusia i Matli z domu Erner, urodził się 17.02.1911 r. w Olkuszu, był niewykwalifikowanym robotnikiem, początkowo mieszkał z rodzicami
i rodzeństwem przy Bóżnicznej 4 m. 2, skąd 23.02.1937 r. przeprowadził się na
3 Maja 12. Jego żona Chana z domu Wajcman, córka Rubina i Rywki z domu
Gitler, urodziła się 30.04.1913 r. w Olkuszu, początkowo mieszkała z rodzicami
i rodzeństwem przy Krakowskiej 2, od 20.02.1937 r. z matką i rodzeństwem przeprowadziła się na 3 Maja 12. 01.02.1938 r. Szulim przeprowadził się do Krakowa.
Pobrali się 06.08.1939 r. w Olkuszu.
W Olkuszu 23.03.1940 r. urodziła się ich córka Fajgla. 15.07.1940 r. przeprowadzili
się na Bóżniczną 4.
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K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 97.
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K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 132.
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Los Chany i Fajgli jest nieznany. Wojnę przeżył Szulim, który odnotowany został
na spisie Żydów b. mieszkańców miasta Olkusz przebywających na terenie Dolnego Śląska”, poz. 22354.
Pod tym samym adresem w mieszkaniu numer 2 mieszkała matka i rodzeństwo
Szulima. Przy 3 Maja 12 mieszkała matka Chany z bratem Szlamą i siostrą Fajglą
Najberg, a przy Krakowskiej 2 siostra Szajndla.

Bóżniczna 6
Według rejestru, właścicielami domu byli Szlama Ofman i Mirla Pławner355. Pod
adresem tym mieszkały zarówno rodziny żydowskie, jak i rzymsko-katolickie.
Szlama i Sura z domu Erlich OFMAN oraz synowie Chuna,
Moszek-Lejb, Chaskiel i Jankiel
Szlama, syn Szymona i Frymety z domu Joskowicz, urodził się 16.09.1871 r. w Miechowie, właściciel domu, był rzezakiem. Jego żona Sura z domu Erlich, córka Chuny i Cheny z domu Brandszteter, urodziła się 13.05.1871 r. w Wiślicy (gm. Hotel, pow.
Pińczów). Pobrali się 09.07.1891 r. w Miechowie, do Olkusza przybyli w 1897 r. z Proszowic. Tutaj urodzili się ich synowie: 30.03.1907 r. Chuna, 15.03.1908 r. Moszek-Lejb,
16.01.1911 r. Chaskiel i 20.09.1914 r. Jankiel. Mieszkali w mieszkaniu numer 1.
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K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 165.

355

W „Wykazie nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, 1204/315, k. 19)
maszynowy zapis „Szlama Ofman” jest przekreślony i odręcznie nadpisany przez „Plawner Icek”.
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Pismo córki Szlamy i Sury Hany Borensztajn do Starostwa Powiatowego w Olkuszu z 26.10.1939 r.
(źródło: AP Katowice, 1204 425, k. 15)
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Szlama, Sura i Chaskiel zamordowani zostali w czasie wojny. Wojnę przeżył
Chuna i Moszek-Lejb oraz prawdopodobnie Jankiel, który odnotowany został w powojennym spisie Żydów b. mieszkańców miasta Olkusz przebywających na terenie
Dolnego Śląska pod poz. 44356.
Pinkus i Ruchla z domu Blumenfeld ZYNGER oraz córki Małka-Rachla i Ita
oraz synowie Chaim-Icek i Ałter-Mendel
Pinkus urodził się w 1900 r., był handlarzem, do Olkusza przybył w 1924 r. z Wolbromia. Jego żona Ruchla z domu Blumenfeld, córka Jochyma i Chaji z domu Rotenberg,
urodziła się 27.08.1900 r. w Olkuszu. Pobrali się 02.05.1925 r. w Olkuszu, tutaj urodziły
się ich dzieci: 15.09.1927 r. córka Małka-Rachla, 20.06.1929 r. syn Chaim-Icek, 10.09.1932 r.
córka Ita i 25.01.1934 r. syn Ałter-Mendel. Mieszkali w mieszkaniu numer 3.
Pinkus zamordowany został w czasie wojny, los Ruchli i dzieci jest nieznany.
Moszek-Jakób i Marjem-Laja z domu Lewkowicz BORENSZTEJN oraz córki
Gitla, Sara, Necha i Ałta Chaja oraz syn Szmul-Majer
Moszek-Jakób, syn Jochyma i Laji z domu Gutfeld, urodził się 23.03.1901 r. w Olkuszu, był handlarzem. Jego żona Marjem-Laja z domu Lewkowicz, córka Dawida
i Rywki z domu Kolin, urodziła się 19.04.1898 r. w Olkuszu. Pobrali się 06.05.1924 r.
W Olkuszu urodziły się ich dzieci: 05.03.1925 r. córka Gitla, 25.04.1927 r. syn Szmul
-Majer, 25.03.1929 r. córka Sara, 15.05.1931 r. córka Necha i 15.11.1935 r. córka Ałta Chaja.
Mieszkali w mieszkaniu numer 4.
W getcie mieszkali przy Kalkstr. 2, skąd 12.03.1942 r. Gitla wywieziona została do
obozu pracy, odnotowana na liście kobiet wysłanych tego dnia pod poz. 12357.
Rodzice, trzy córki i syn zamordowani zostali w czasie wojny, Marjem-Laja, Sara,
Necha, Ałta Chaja i Szmul-Majer wywiezieni do obozu zagłady w trakcie likwidacji
olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowani zostali na częściowej liście
deportacyjnej pod poz. 169-173358. Wojnę przeżyła jedynie Gitla, odnotowana na powojennym wykazie osób zarejestrowanych w Olkuszu pod poz. 9359.
Przy Krakowskiej 2 mieszkali rodzice Marjem-Laji wraz z jej pięciorgiem rodzeństwa, a przy 3 Maja 93 siostra Ajdla Sukno.
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Mirla z domu Godfrid/Godfryd PŁAWNER oraz synowie Icek-Lejb i Abram-Wulf
Mirla z domu Godfrid, córka Kopla i Dwojry z domu Rajncherc, urodziła się
21.05.1882 r. w Janowie (gm. Złoty Potok, pow. Częstochowa), właścicielka domu,
właścicielka nieruchomości, wdowa, do Olkusza przybyła z Janowa. Razem z nią
w mieszkaniu numer 5 mieszkali dwaj synowie jej i Chaima: urodzony 28.12.1909 r.
w Kluczach Icek-Lejb, który przybył do Olkusza w 1909 r. z Klucz i urodzony
08.09.1915 r. w Olkuszu Abram-Wulf.

Podpis Abrama-Wulfa Pławnera na liście uczniów siedmioklasowej powszechnej szkoły męskiej
w Olkuszu w 1926 r. (źródło: http://polska1926.pl/karty/16419)

Icek-Lejb zamordowany został w czasie wojny, wywieziony do obozu zagłady
w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowany został na
częściowej liście deportacyjnej pod poz. 728360. Los Mirli i Abrama-Wulfa jest nieznany.
Moszek HEFTER i Perla BREDYN oraz syn Mordka Aron
Moszek, syn Icka i Szandli z domu Banach, urodził się 14.08.1907 r. w Busku, był
kupcem, do Olkusza przybył 09.02.1937 r. z Miechowa. Perla, córka Marka-Lejzora
i Sury Laji z domu Frydman, urodziła się w 1899 r. w Olkuszu, wcześniej mieszkała
z ojcem i siostrą przy Górniczej 26, od 19.05.1938 r. przeprowadziła się na Bóżniczną
6 jako sublokatorka, gospodyni.
25.07.1941 r. w Olkuszu urodził się ich syn Mordka Aron.
Wszyscy zamordowani zostali w czasie wojny.
Przy Górniczej 24 mieszkała siostra Perli Symcha.

Bóżniczna 7
Według rejestru, właścicielem mieszkania na dożywociu był Dydie Dafner. Nieruchomość stanowiła przedłużenie nieruchomości położonej przy Rynku (pl. Piłsudskiego) 22361. Pod adresem mieszkał tylko właściciel z żoną, a od 03.04.1941 r. także inna rodzina żydowska.
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„Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, 1204/315, k. 9). Jako
właścicieli wykaz podaje „S-wie Arona Wajcmana i Rubin Dafner”.
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Rywka-Chaja z domu Kerner DAFNER
Rywka-Chaja z domu Kerner, córka Mordki-Hersza i Tajbli z domu Szarf, urodziła się 15.11.1854 r. w Olkuszu, wdowa po Dydie, synu Rubina i Małki z domu Zyngier,
urodzonym 23.01.1857 r. w Wolbromiu, właścicielu mieszkania, na dożywociu, z którym pobrali się 07.03.1875 r., a który w tym samym roku przybył do Olkusza z Wolbromia. Mieszkali w mieszkaniu numer 1. Rejestr zawiera pozbawioną szczegółów
adnotację o śmierci Dydie.
Rywka-Chaja zamordowana została w czasie wojny.
Przy Augustjańskiej 10 m. 1 mieszkał brat Rywki-Chaji Abram Kerner. Przy pl.
Piłsudskiego 22 mieszkał syn Rubin, przy Krzywej 8 córka Sura-Gitla Zyngier, a przy
Buchowieckiego 10 córka Szymcha Rapoport.

Bóżniczna 8
Z rejestru nie wynika, kto był właścicielem domu, natomiast wykaz nieruchomości położonych w Olkuszu z 1935 r. wskazuje jako właściciela Jana Jarno i Górniczą 28 jako nieruchomość przylegającą362. Pod tym adresem mieszkały dwie rodziny
żydowskie i dwie rzymsko-katolickie.
Dwosia z domu Krycer LIPSZYC oraz córka Chinda i zięć Srul Szmul SZTARK
oraz ich córki Dwojra Leja i Klara Rachela
Dwosia z domu Krycer, córka Joska i Chudesy z domu Strozberg, urodziła się
30.04.1872 r. w Wolbromiu, skąd przybyła do Olkusza w 1900 r., wdowa. Razem z nią
mieszkała Chawa Lipszyc, która 12.12.1932 r. wyprowadziła się do Sosnowca oraz
Josek Lipszyc, który 15.10.1935 r. wyprowadził się do Sosnowca. Mieszkali w mieszkaniu numer 2. Prócz nich mieszkała tam także córka Mendla i Dwosi Chinda,
urodzona 20.09.1910 r. w Olkuszu, która 25.08.1935 r. pobrała się w Olkuszu ze Srulem Szmulem Sztarkiem, synem Arona Dawida i Dwojry Laji z domu Erenfryd,
urodzonym 14.12.1910 r. w Olkuszu, szewcem, zamieszkałym poprzednio przy Krakowskiej 16 z ojcem i rodzeństwem. W Olkuszu urodziły się ich córki: 20.07.1937 r.
Dwojra Leja i 15.08.1939 r. Klara Rachela.
Dwosia, Chinda i jej dwie córki zamordowane zostały w czasie wojny. Los Srula
Szmula jest nieznany.
Przy Krakowskiej 16 mieszkał ojciec Srula Szmula oraz brat Icek-Majer i siostra
362

„Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, 1204/315, k. 9).
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Tołba, przy Bóżnicznej 10 siostra Estera-Sura Zylbersztajn, przy pl. Piłsudskiego
10 brat Mordka Mendel, a przy 3 Maja 21 siostra Chana.
Moszek-Mordka i Szyfra z domu Glajtman RAPOPORT
Moszek-Mordka, syn Abrama-Szaji i Simchy z domu Dafner, urodził się 29.11.1910 r.
w Olkuszu, był tapicerem właścicielem zakładu. Jego żona Szyfra z domu Glajtman,
córka Lejbusia i Fajgli Chany z domu Wajsman, urodziła się 26.08.1910 r. w Olkuszu.
Pobrali się 17.01.1932 r. Mieszkali w mieszkaniu numer 4.
Ich los jest nieznany.
Przy Buchowieckiego 10 mieszkali rodzice Moszka-Mordki z jego siostrą i bratem. Przy Krakowskiej 16 mieszkali rodzice Szyfry z jej siostrą i bratem.

Wysoki jasny budynek to synagoga przy Bóżnicznej 12, za nim przy Górniczej Szkoła Rzemieślnicza,
Bóżniczna 10 to prawdopodobnie budynek na wschód od synagogi, a za nim być może Bóżniczna 8
(źródło: PTTK Olkusz)

Bóżniczna 10 (być może obecnie Bóżnicza 2)
Według rejestru, właścicielem domu był Josek Estrajcher363.
Josek i Sara-Nicha z domu Reich ESTRAJCHER
Josek, syn Dawida i Blimy z domu Szwarcberg, urodził się 08.12.1872 r. w Wolbromiu, właściciel domu, był kupcem właścicielem sklepu, do Olkusza przybył w 1897 r.
363

Potwierdza to „Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice,
1204/315, k. 9).
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z Wolbromia. Jego żona Sara-Nicha z domu Reich, córka Judki i Dwory z domu Jungerwit, urodziła się 26.09.1893 r. w Jaworznie (pow. Chrzanów), skąd przybyła do Olkusza w 1919 r. Pobrali się 20.10.1920 r. Mieszkali w mieszkaniu numer 1.
Oboje zamordowani zostali w czasie wojny.

Zapiski Janiny Majewskiej ze spotkań z Ludmiłą Jarno (źródło: archiwum PTTK Olkusz)
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August i Nacha z domu Zilbersztajn LITMAN oraz córka Rochma Jentla
August urodził się 08.03.1914 r., był pomocnikiem krawieckim, do Olkusza przybył 09.05.1938 r. z Krakowa. Jego żona Nacha z domu Zilbersztajn, córka Berka i Rochimy z domu Kolin, urodziła się 07.07.1908 r. w Olkuszu. Poprzednio mieszkała przy
matce razem z dwoma braćmi i babką przy Górniczej 32, skąd 23.03.1938 r. przeprowadziła się na Bóżniczną 10, gdzie zamieszkała przy bracie Abramie z jego rodziną.
Prawdopodobnie przed przeprowadzką do brata pracowała jako służąca u rabina
Rozensztraucha przy 3 Maja 7.
26.11.1939 r. w Olkuszu urodziła się córka Augusta i Nachy Rochma Jentla. Od
04.06.1941 r. Nacha przeprowadziła się od brata do mieszkania numer 3 pod tym samym adresem. Pobrali się 27.11.1940 r. w Strzemieszycach Wielkich.
Ich los jest nieznany.
Pod tym samym adresem mieszkał brat Nachy Abram Zilbersztajn, a przy Krakowskiej 9 mieszkał brat Moszek.
Sura i Nacha BORENSZTAJN
Sura urodziła się 30.01.1909 r. w Olkuszu. Nacha urodziła się w 1916 r. w Olkuszu.
Ich los jest nieznany.
Abram i Estera-Sura z domu Sztark ZILBERSZTAJN/ZYLBERSZTAJN
oraz córki Dwojra Laja i Rochyma
Abram, syn Berka i Rochimy z domu Kolin, urodził się 20.08.1912 r. w Olkuszu, był
szteperem lub niewykwalifikowanym robotnikiem, wcześniej mieszkał przy matce
razem z siostrą i bratem oraz babką przy Górniczej 32, skąd 27.01.1936 r. przeprowadził się na Bóżniczną 10. Jego żona Estera-Sura z domu Sztark, córka Arona-Dawida
i Dwojry Laji z domu Erenfryd, urodziła się 14.12.1910 r. w Olkuszu, była krawcową,
wcześniej mieszkała przy ojcu razem z siostrą i braćmi przy Krakowskiej 16, skąd
15.01.1936 r. przeprowadziła się na Bóżniczną 10. Pobrali się 28.12.1935 r. w Olkuszu.
Tutaj urodziły się ich dwie córki: 10.03.1937 r. Dwojra Laja i 10.08.1939 r. Rochyma.
Między 23.03.1938 r. a 04.06.1941 r. mieszkała z nimi siostra Abrama Nacha.
Abram przewieziony został do KL Auschwitz 12.07.1944 r. z Sosnowca, był więźniem o numerze A-17528, o którym ostatnia informacja pochodzi z 04.09.1944 r.364.
Po wojnie Abram zeznawał, że od 1942 do 1945 r. przebywał w obozach Auschwitz,
Blechhamer i Dachau.
364

Żydzi polscy w KL Auschwitz. Wykazy imienne, opracował Stanisław Mączka, Warszawa 2004, s.
357.
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Estera-Sura zamordowana została w czasie wojny. Abram przeżył wojnę365. Los
ich córek jest nieznany.

Abram Zilbersztajn (zdjęcie z dokumentu z 1948 r., źródło: ITS)

Pod tym samym adresem mieszkała siostra Abrama Nacha Litman, a przy Krakowskiej 9 brat Moszek. Przy Krakowskiej 16 mieszkał ojciec, siostra Tołba i trzej
bracia Estery-Sury, przy 3 Maja 21 siostra Chana (ojciec, brat Icek-Majer i dwie siostry zamieszkali potem pod tym samym adresem, co Estera-Sura), przy pl. Piłsudskiego 10 brat Mordka Mendel, a przy Bóżnicznej 8 m. 2 brat Srul Szmul.
Aron-Dawid SZTARK oraz córki Tołba i Chana oraz syn Icek-Majer
Aron-Dawid, syn Szmula i Bajli z domu Goldblum, urodził się 30.12.1876 r. w Olkuszu, wdowiec, był niewykwalifikowanym robotnikiem-wyrobnikiem. W Olkuszu
urodziły się zamieszkałe z nim dzieci jego i Dwojry Laji z domu Erenfrid/Erenfryd:
15.07.1914 r. syn Icek-Majer, ur. 01.08.1915 r. córka Tołba i 16.08.1918 r. córka Chana.
Wcześniej Aron-Dawid, Icek-Majer i Tołba mieszkali przy Krakowskiej 16 i nie jest
znana data ich przeprowadzki na Bóżniczną 10. Wiadomo, że Chana zamieszkała
tam od 20.08.1941 r., a do tego czasu mieszkała przy dziadku Mośku-Judce Erenfridzie na 3 Maja 21.

365

26 maja 1945 r. Abram wystąpił do olkuskiego Sądu Grodzkiego o oddanie w posiadanie 2 maszyn
zwykłych-płaskich do szycia i jednej cholewkarskiej zabranych z jego warsztatu cholewkarskiego
w 1942 r. przez Niemców i przekazanych do fabryki walizek i wyrobów skórzanych przejętej przez
Wilkensa (AP Katowice, zespół „Sąd Grodzki w Olkuszu”, sygn. 1343/0, spis zdawczo-odbiorczy nr 2,
l.p. 40).
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Podpis Tołby (Tauby) Sztark na liście uczennic siedmioklasowej powszechnej szkoły żeńskiej w Olkuszu
w 1926 r. (źródło: http://www.polska1926.pl/ karty/30368)

Chana w 1942 r. wywieziona została do obozu Peterswaldau, a w 1944 r. przeniesiona została do obozu Bergen-Belsen366.
Aron-Dawid i Icek-Majer zamordowani zostali w czasie wojny, Aron-Dawid wywieziony został do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie
czerwca 1942 r., odnotowany na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 65367. Tołba
i Chana przeżyły wojnę, odnotowane na powojennym wykazie osób zarejestrowanych w Olkuszu pod poz. 99-100368.

Paula (Tauba) i Chana Sztark, zdjęcia z dokumentów z 1948 r. (źródło: Archiwum Arolsen)

Przy pl. Piłsudskiego 10 mieszkał brat Arona-Dawida Moszek-Joel, przy Augustjańskiej 1 m. 5 siostra Dwojra Lewkowicz, a przy Krakowskiej 6 siostra Gitla
Majorowicz. Pod tym samym adresem przy Bóżnicznej 10 mieszkała córka Estera
-Sura, przy pl. Piłsudskiego 10 syn Mordka Mendel, a przy Bóżnicznej 8 m. 2 syn
Srul Szmul.

366

Archiwum Arolsen, https://digitalcollections.its-arolsen.org/03020101/name/view/3734541.
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Bóżniczna 11
Według rejestru, właścicielami mieszkań byli Machel Wilhelm i jego szwagier
Abram-Aba Jakubowicz. Od wschodu nieruchomość sąsiadowała z nieruchomością
przylegającą do adresu Rynek 23, zaś od zachodu przylegała do niezabudowanego
placu pod numerem 13 będącego własnością gminy żydowskiej369. Pod tym adresem
mieszkały rodziny żydowskie.
Machel WILHELM, jego macocha Gołda z domu Jakubowicz JAKUBOWICZ
i córka Chaja-Laja
Machel, syn Mojżesza i Chaji z domu Jakubowicz, urodził się 19.03.1901 r. w Olkuszu, właściciel mieszkania, był blacharzem właścicielem zakładu, jego ojciec Moszek był wiceprzewodniczącym zarządu olkuskiej gminy żydowskiej w 1925 r. Jego
macocha Gołda z domu Jakubowicz, córka Wulfa-Dawida i Chaji-Liby z domu Wandelsman, urodziła się 23.02.1889 r. w Przyrowie (pow. częstochowski), do Olkusza
przybyła w 1924 r. z Sosnowca. Jego córka Chaja-Laja urodziła 20.09.1935 r. Mieszkali
w mieszkaniu numer 1. Machel pobrał się z Sarą Glajtman 22.09.1935 r. w Olkuszu.
Wszyscy zamordowani zostali w czasie wojny, Gołda wywieziona została do
obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowana na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 370370.
Pod tym samym adresem mieszkały siostry Machela Gołda Jakubowicz i Sura
Morgen oraz brat Gołdy Abram-Aba Jakubowicz.
Abram-Aba i Gołda z domu Wilhelm JAKUBOWICZ oraz córki Gitla i Chaja-Liba
oraz synowie Lejbuś-Mendel, Mordka-Majer, Szaja, Moszek Aron, Josek i Szmul
Abram-Aba, syn Wulfa-Dawida i Chaji-Liby z domu Wanderman, urodził się
02.09.1891 r. w Przyrowie (pow. częstochowski), właściciel mieszkania, był blacharzem
właścicielem zakładu, do Olkusza przybył w 1919 r. z Dąbrowy Górniczej wraz z dwojgiem najstarszych dzieci z pierwszego małżeństwa. Jego żona Gołda z domu Wilhelm,
córka Moszka i Chaji z domu Jakubowicz, urodziła się 03.06.1893 r. w Olkuszu, jej ojciec
Moszek był wiceprzewodniczącym zarządu olkuskiej gminy żydowskiej w 1925 r. Razem z ojcem przybyło do Olkusza dwoje dzieci Abrama-Aby i Małki-Fajgli z domu Gitler urodzonych w Sosnowcu: 05.01.1915 r. syn Lejbuś-Mendel i 11.06.1916 r. córka Gitla.
369

„Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, 1204/315, k. 9) odnotowuje „S-wie Moszka Wilhelma”, przy czym imię Moszka zostało skreślone i nadpisane imieniem
„Machel”.
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Dzieci Abrama-Aby i Gołdy z domu Wilhelm urodziły się w Olkuszu: 25.04.1920 r. syn
Mordka-Majer, 14.04.1922 r. syn Szaja, 18.07.1924 r. córka Chaja-Liba, 10.01.1929 r. Moszek
Aron, w 1935 r. Josek i 13.07.1937 r. Szmul. Abram-Aba i Gołda pobrali się 26.09.1926 r.

Podpis Lejbusia-Mendla Jakubowicza na liście uczniów siedmioklasowej powszechnej szkoły męskiej
w Olkuszu w 1926 r. (http://polska1926.pl/karty/16419)

W getcie mieszkali przy Seitenstr. 3, skąd 12.03.1942 r. Gitla wywieziona została
do obozu pracy, odnotowana na liście wywiezionych tego dnia kobiet pod poz. 45371.
Rodzice, córka Chaja-Liba oraz synowie Moszek Aron, Josek i Szmul zamordowani
zostali w czasie wojny, wywiezieni do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego
getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowani zostali na częściowej liście deportacyjnej
pod poz. 366-369 i 371-372372. Gitla, Lejbuś-Mendel, Mordka-Majer i Szaja przeżyli wojnę.
Pod tym samym adresem mieszkała siostra Abrama-Aby Gołda Jakubowicz oraz
siostra Gołdy Sura Morgen i brat Machel Wilhelm.
Aron i Sura z domu Wilhelm MORGEN oraz synowie Szaja Moszek,
Ajzyk, Zysza i Elek
Aron, syn Szaji i Cyrli z domu Wajnsztok, urodził się 10.07.1907 r. w Wolbromiu,
był krawcem właścicielem zakładu, do Olkusza przybył w 1929 r. z Wolbromia. Jego
żona Sura z domu Wilhelm, córka Moszka i Chaji z domu Jakubowicz, urodziła
się 20.07.1903 r. w Olkuszu, jej ojciec Moszek był wiceprzewodniczącym zarządu
olkuskiej gminy żydowskiej w 1925 r. Pobrali się 13.07.1929 r. w Olkuszu, tutaj urodziły się ich synowie: 25.12.1931 r. Szaja Moszek, 10.06.1934 r. Ajzyk, 08.08.1936 r. Zysza
i 20.09.1939 r. Elek. Mieszkali w mieszkaniu numer 3.
Wszyscy zamordowani zostali w czasie wojny.
Pod tym samym adresem mieszkała siostra Sury Gołda Jakubowicz i brat
Machel Wilhelm.
Herszlik i Estera z domu Lewkowicz MITELMAN
Herszlik, syn Gimpela i Laji z domu Szwarcberg, urodził się 17.10.1882 r. w Żarnowcu, był szewcem właścicielem warsztatu. Jego żona Estera z domu Lewkowicz,
371
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córka Mordki-Szaji i Pesli z domu Frejlich, urodziła się 21.03.1875 r. w Olkuszu. Pobrali się 11.02.1904 r. w Olkuszu. Ich synowie, z którymi przybyli do Olkusza w 1914 r.
z Dąbrowy Górniczej, Izrail i Dawid urodzili się w 1910 r. i 1912 r. w Żarnowcu. Zamieszkali w czworo początkowo przy Bóżnicznej 24 m. 1, a od 18.06.1938 r. sami rodzice przeprowadzili się na Bóżniczną 11.

Pracownia obuwia Herszlika Mitelmana przy Bóżnicznej 24 (źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Oboje zamordowani zostali w czasie wojny, wywiezieni do obozu zagłady
w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowani zostali
na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 62-63373.
Przy Szpitalnej 13 mieszkał brat Estery Dawid-Abram.
373
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Od lewej fragment Bóżnicznej 24 z pracownią obuwia Herszlika Mitelmana, dalej Bóżniczna 22, 20, 18
(prawdopodobnie budynek narożny z Parczewską po północno-zachodniej stronie), 16 (prawdopodobnie budynek narożny z Parczewską po północno-wschodniej stronie), 14 (budynek bezpośrednio przed
synagogą), piętrowa synagoga, po prawej Bóżniczna 19, 17 i 15 (prawdopodobnie dom kryty gontem na
południowo-wschodnim narożniku Bóżnicznej i Parczewskiej (źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Bóżniczna 14
Rejestr nie wskazuje właściciela domu, natomiast wykaz nieruchomości położonych w Olkuszu z 1935 r. odnotowuje „Gmina Żydowska Szkółka”374. Budynek zwany
szkołą żydowską sąsiadował od zachodu z budynkiem synagogi. Pod tym adresem
mieszkały dwie rodziny żydowskie.
Eljasz KOŁACZ oraz Icek-Majer i Hinda z domu Berlowicz KOŁACZ
oraz córki Bajla i Frajdla oraz synowie Berek i Eljasz
Eljasz, syn Judy-Szulima i Rojzy z domu Młotek, urodził się 15.07.1866 r. w Nowym Korczynie, był dozorcą bóżnicznym, do Olkusza przybył w 1886 r. z Nowego
Korczyna. Razem z nim mieszkał prawdopodobnie jego syn Icek-Majer urodzony
w 1904 r. oraz jego żona Hinda z domu Berlowicz urodzona w 1898 r. Mieli czworo
dzieci: 20.04.1929 r. urodził się syn Berek, 15.09.1931 r. córka Bajla i 17.05.1934 r. w Olkuszu bliźnięta córka Frajdla i syn Eljasz.
Ich los jest nieznany.
374
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„Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, 1204/315, k. 9).

Chaim Szmul i Gitla z domu Paserman EJDELMAN/AJDELMAN
oraz córka Sura Bajla i synowie Jakób, Perec, Moszek i Dydia
Chaim Szmul, syn Berka Hersza i Chany z domu Abramowicz, urodził się
w maju 1902 r. w Olkuszu, był woźnicą. Jego żona Gitla z domu Paserman urodziła
się w 1905 r., była sublokatorką, gospodynią. Mieli pięcioro dzieci: 01.11.1929 r. urodziła się córka Sura Bajla, 13.11.1931 r. syn Jakób, 14.02.1934 r. syn Perec, w 1936 r. syn
Moszek i w 1940 r. syn Dydia. Początkowo z trójką najstarszych dzieci mieszkali
przy Żuradzkiej 1, od 21.09.1938 r. przeprowadzili się na Bóżniczną 14, gdzie pojawił
się zapis o Moszku.
Od 30.07.1940 r. zamieszkali przy 3 Maja 93, a od 21.11.1940 r. przy Skośnej 1, gdzie
pojawia się zapis o Dydji, a gdzie zamieszkuje z nimi jako sublokatorka Ałta Paserman, robotnica.
Rodzice i ich pięcioro 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. 195-201375.
Przy Bocznej 4 mieszkali rodzice Chaima Szmula z jego bratem Abramem-Lejbem, a przy Żuradzkiej 5 siostra Rywka Kiwkowicz.

Bóżniczna 15376
Według rejestru, właścicielem domu był mieszkający w nim Mordka Słomnicki , który zmarł 19.03.1939 r., wcześniej zmarła jego żona Chana Frajdla, dwaj ich sy377

nowie 30.01.1939 r. przeprowadzili się na Górniczą 11. W drugim mieszkaniu mieszkał
syn Abram z rodziną.
Abram i Hendla z domu Węchadłowska SŁOMNICCY
oraz córki Małka i Ruchla oraz synowie Icek-Berek i Jakób
Abram, syn Mordki i Cheny z domu Grosman, urodził się 13.02.1895 r. w Olkuszu, był handlarzem bydła. Jego żona Hendla z domu Węchadłowska, córka Zelika
i Rywki z domu Sielcer, urodziła się 04.05.1901 r. w Sosnowcu, skąd przybyła do Olkusza w 1922 r. Mieli czworo urodzonych w Olkuszu dzieci: 10.01.1923 r. urodził się
syn Icek-Berek, 10.05.1926 r. syn Jakób, w 1929 r. córka Małka i w 1931 r. córka Ruchla.
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Zob. zdjęcie przy adresie Bóżniczna 14.
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Rodzice, syn Icek-Berek i obie córki zamordowani zostali w czasie wojny. Przeżył
jedynie Jakób.
Przy Górniczej 11 mieszkali bracia Abrama Moszek Szmul i Froim Słomniccy.

Bóżniczna 16378
Według rejestru, właścicielem domu był mieszkający w nim Icek Rajsfeld379.
Icek i Zysla z domu Horowicz RAJSFELD oraz córki Chana-Szprynca
i Chawa oraz syn Kałma-Iser
Icek, syn Borucha-Herszli i Sury-Chany z domu Majerczyk, urodził się 15.11.1889 r.
w Działoszycach, właściciel domu, był kupcem właścicielem składu mąki380, do Olkusza przybył w 1914 r. z Działoszyc. Jego żona Zysla z domu Horowicz, córka Ałtera i Szpryncy z domu Hocherman, urodziła się 10.04.1887 r. w Wolbromiu. Pobrali
się 22.06.1913 r. Mieli troje dzieci: 06.04.1914 r. w Olkuszu urodził się syn Kałma-Iser,
19.03.1929 r. w Krakowie córka Chana-Szprynca i 18.04.1931 r. w Olkuszu córka Chawa. Mieszkali w mieszkaniu numer 1.
Rodzice i córki zamordowani zostali w czasie wojny, Zysla z córkami wywiezione zostały do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowane na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 445-447381. Los
Kałmy-Isera jest nieznany.
Szajndla z domu Goldfeld HELISIEWICZ oraz synowie Szlama i Lejzor
Szajndla z domu Goldfeld, córka Berka i Rózi z domu Cygler, urodziła się
26.05.1876 r. w Olkuszu, była niewykwalifikowaną robotnicą. Mieszkała z trzema
urodzonymi w Olkuszu synami jej i Joska Chaima: 20.11.1902 r. Moszek Dawid, niewykwalifikowany robotnik wyrobnik, 02.06.1907 r. Szlama, niewykwalifikowany
robotnik wyrobnik, i Lejzor, furman. Wcześniej mieszkali przy Ogrodzienieckiej 11,
od 17.04.1938 r. przeprowadzili się na Bóżniczną 16. 01.08.1939 r. Moszek Dawid przeprowadził się na Niepodległości 12.
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20.08.1941 r. Szajndla z synem Szlamą przeprowadzili się na Żuradzką 5.
Ich los jest nieznany.
Przy Mickiewicza 4 mieszkał brat Szajndli Zajdel Dydja Goldfeld, a przy Niepodległości 12 syn Moszek Dawid.
Nuchim i Cywia z domu Klajner UNGER/UNGIER oraz synowie Zysia Gecel i Zelik-Dawid
Nuchim, syn Zelika Dawida i Chany Małki z domu Szafirsztejn, urodził się
w czerwcu 1908 r. w Olkuszu, był robotnikiem-piekarzem, mieszkał z rodzicami
i rodzeństwem przy Parczewskiej 3. Jego żona Cywia z domu Klajner, córka Zysli
Gecela i Ruzi z domu Baum, urodziła się 12.02.1912 r. w Żarnowcu, do Olkusza przybyła 25.12.1934 r. z Żarnowca, Warszawska 6, najpierw mieszkała jako pracownica
służąca przy pl. Piłsudskiego 18. 16 Cywia, a 20.09.1937 r. Nuchim zamieszkali przy
pl. Piłsudskiego 25, tu 29.06.1938 r. urodził się ich syn Zysia Gecel. Pobrali się
04.12.1938 r. w Olkuszu. Od 07.08.1939 r. zamieszkali przy Bóżnicznej 16.
26.07.1940 r. urodził się ich syn Zelik-Dawid.
Nuchim zamordowany został w czasie wojny. Los Cywii i ich dzieci jest nieznany.
Przy Górniczej 24 mieszkali rodzice Nuchima i sześcioro rodzeństwa. Przy
pl. Piłsudskiego 29 mieszkała siostra Cywii Laja-Frymeta Tatarka.

Bóżniczna 18382
Według rejestru, właścicielem domu była mieszkająca w nim Gitla-Małka Blat,
a jako właścicielka mieszkania na dożywociu wskazana jest jej siostra Sura Kerner383. Pod tym adresem mieszkały trzy rodziny żydowskie.
Zelik ROTGERBERG oraz córka Estera i syn Cael
Zelik, syn Szaji i Rywki z domu Najberg, urodził się 01.10.1874 r., był kupcem, wdowiec. Razem z nim mieszkało czworo urodzonych w Olkusz dzieci jego i Liby z domu
Korcfeld: 08.01.1906 r. syn Jankiel-Lejbuś, 02.11.1909 r. syn Cael, 28.11.1913 r. córka Chana
i 07.12.1914 r. córka Estera. Od 16.03.1933 r. Jankiel-Lejbuś, szewc/robotnik-szewc, przeprowadził się na Szpitalną 18, gdzie zamieszkał z przybyła z Chrzanowa Rajzlą Posner,
a 04.01.1934 r. przeprowadzili się do Chrzanowa. 19.01.1939 r. Chana przeprowadziła się
na Buchowieckiego 10. Cael był malarzem. Mieszkali w mieszkaniu numer 1.
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Podpis Estery Rotgerberg na liście uczennic siedmioklasowej powszechnej szkoły żeńskiej w Olkuszu
w 1926 r. (źródło: http://www.polska1926.pl/ karty/30368)

03.04.1941 r. Zelik z Estrą i Caelem przeprowadzili się na Wolbromską 1.
Zelik i Cael (a także Jankiel-Lejbuś i Chana) zamordowani zostali w czasie wojny. Wojnę przeżyła Estera, odnotowana na powojennym wykazie osób zarejestrowanych w Olkuszu pod poz. 87384.
Przy Buchowieckiego 10 mieszkała córka Chana.
Sura KERNER, Gitla Małka z domu Kerner BLAT i Szlama ZILBERSZTEJN
Sura, córka Mordki-Berka i Brandli z domu Lenczner, urodziła się w 1884 r.
w Olkuszu, właścicielka mieszkania, na dożywociu. Jej siostra Gitla Małka z domu
Kerner, córka Mordki i Brandli z domu Lenczner, urodziła się 21.10.1874 r. w Olkuszu, właścicielka domu, wdowa, była robotnicą. Jako sublokator mieszkał z nimi
Szlama, syn Dawida i Bajli z domu Ejlenberg, ur. 05.02.1869 r. w Olkuszu, handlarz.
Mieszkali w mieszkaniu numer 2.
Sura zmarła 21.12.1940 r. w Olkuszu. Szlama i Gitla Małka przeprowadzili się
08.04.1941 r. na Górniczą 12.
Ich los jest nieznany.
Icek i Marjem z domu Boruchowicz WILCZYK
Icek, syn Wigdora-Nusena i Chany z domu Śpiewak, urodził się 23.12.1900 r.
w Korczynie (pow. Stopnica), był robotnikiem niewykwalifikowanym. Marjem
z domu Boruchowicz, córka Arona-Wulfa i Chany z domu Boruchowicz, urodziła się
w 1903 r. w Pacanowie (pow. Stopnica). Pobrali się 04.06.1926 r. Do Olkusza przybyli
w 1932 r. ze Strzemieszyc. Mieszkali w mieszkaniu numer 3.
Ich los jest nieznany.

Bóżniczna 19385
Według rejestru, właścicielką domu i nieruchomości była mieszkająca w nim
Sura Fuks, a jako właściciel mieszkania wskazany jest jej szwagier Froim Gold, natomiast „Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. wskazuje jako
384

K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 164.

385

Zob. zdjęcie przy adresie Bóżniczna 14.

216

właścicieli „S-wie Bożykowskiego i Rotenberg”, a odręczny dopisek wskazuje również na Joela Handelsmana386. Pod tym adresem mieszkały trzy rodziny żydowskie.
Sura z domu Rotenberg FUKS
Sura, córka Jochyma i Hindy z domu Tenenberg, urodziła się 14.05.1875 r. w Olkuszu,
właścicielka domu, na utrzymaniu rodziny, wdowa. Mieszkała w mieszkaniu numer 3.
Sura zmarła 27.05.1942 r. w Olkuszu.
Przy pl. Piłsudskiego 26 mieszkała jej siostra Entla Gold.
Pod tym adresem w mieszkaniu numer 2 mieszkała rodzina Handelsmanów: Joel,
syn Jankiela i Etli z domu Wajntraub, urodzony 14.12.1888 r. w Staszowie (pow. Sandomierz), stolarz – właściciel zakładu i jego żona Chana (Temer) z domu Rajch, córka Tobiasza i Mirli z domu Rotenberg, urodzona 13.04.1890 r. w Olkuszu, którzy pobrali się
08.04.1913 r. w Sosnowcu oraz ich dzieci: córka Machela, urodzona 15.01.1913 r, w Sosnowcu, syn Chaim-Tobiasz, urodzony 19.01.1914 r. w Olkuszu i córka Gitla, urodzona 13.02.1918 r.
w Olkuszu. Ojciec z dwojgiem najstarszych dzieci przybył do Olkusza w 1915 r. (matka
ma adnotację o prawnym miejscu zamieszkania w Olkuszu „od urodzenia”). 09.01.1937 r.
najmłodsza córka, a 28.06.1938 r. pozostała rodzina przeprowadzili się do Sosnowca.

Bóżniczna 20387
Według rejestru, właścicielem domu był mieszkający w nim Szymcha Słomnicki388. Pod tym adresem mieszkały trzy rodziny żydowskie.
Szymcha SŁOMNICKI oraz Rywka z domu Frajlich HUPERT oraz córki Blima i Estera
Szymcha, syn Berka i Małki z domu Lewkowicz, urodził się 17.02.1874 r. w Olkuszu,
właściciel domu, wdowiec, był rzeźnikiem. Razem z nim mieszkał syn jego i Rywki
z domu Frajlich Ałter, urodzony 15.05.1908 r., który 12.07.1934 r. przeprowadził się do Dąbrowy Górniczej. Rywka z domu Frajlich, córka Eljasza-Wulfa i Chaji z domu Sztajnchart, urodziła się w 1870 r. w Będzinie, była pracownicą, kucharką, do Olkusza przeprowadziła się w 1882 r. z Będzina. Mieszkały z nimi jej i Wulfa urodzone w Olkuszu
córki: 09.1900 r. Blima i 02.12.1902 r. Estera. Mieszkali w mieszkaniu numer 1.
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Od 02.09.1941 r. zamieszkał z nimi jako sublokator Icek Berek Erenfrid, urodzony
w 1920 r., robotnik, który przeprowadził się z 3 Maja 21.
Rywka i jej córki zamordowane zostały w czasie wojny, wywiezione do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowane na
częściowej liście deportacyjnej pod poz. 155-156 i 344389. Los Szymchy jest nieznany.
Przy Żuradzkiej 7 mieszkał brat Szymchy Nuchim, przy Daszyńskiego 13 brat Froim, a przy Żuradzkiej 9 siostra Estera Hupert.
Tauba MACNER
Tauba urodziła się w 1872 r., do Olkusza przybyła w 1897 r. z Wolbromia. Mieszkała z mężem Herszlą-Lewkiem, urodzonym 10.08.1864 r. w Olkuszu, synem Rubina
i Małki Perli z domu Zelingier, utrzymującym się z jałmużny, który zmarł 26.01.1937 r.
w Olkuszu. Mieszkali w mieszkaniu numer 2.
Los Tauby jest nieznany.
Abram-Mordka INWALD oraz córka Chawa-Brajndla i syn Fajwel-Juma
Abram-Mordka, syn Izraela i Brandli z domu Majteles, urodził się 28.12.1883 r.
w Wolbromiu, skąd przybył do Olkusza w 1913 r., był kupcem. Jego żona Czarna
z domu Grosman, urodzona 18.01.1891 r. w Olkuszu, córka Izraela i Chany z domu
Cygler, do Olkusza przybyła w 1913 r. z Braciejówki (gm. Jangrot, pow. Olkusz). Pobrali się 22.08.1910 r. Razem z nim mieszkała dwójka urodzonych w Olkuszu dzieci:
08.03.1915 r. syn Fajwel-Juma i 10.04.1925 r. córka Chawa-Brajndla. Czarna zmarła
19.06.1936 r. w Olkuszu. Mieszkali w mieszkaniu numer 3.
Abram-Mordka zamordowany został w czasie wojny, wywieziony do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowany
na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 262390. Los jego dzieci jest nieznany.

Bóżniczna 21391
Rejestr nie wskazuje właściciela domu, natomiast wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu z 1935 r. wskazuje jako właścicieli „S-wie Moszka Kestenberga”, który to maszynowy napis został przekreślony i odręcznie nadpisano „Józef
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i Marianna Kac”. Z wykazu wynika, iż nieruchomość ta przylegała do Rynku 28392. Pod
tym adresem mieszkały dwie rodziny żydowskie i jedna osoba rzymsko-katolicka.
Tauba Laja FAJNER i Moszek Josek RODAŁ oraz córka Liba-Dwojra
i syn Chaim Mordka
Tauba Laja, córka Mordki i Dwojry z domu Sztark, urodziła się 14.01.1903 r. w Olkuszu, wcześniej mieszkała przy ojcu razem z siostrą w domu rodzinnym przy Augustiańskiej 5 m. 1, gdzie od 08.01.1936 r. zamieszkał jako sublokator przybyły z Zawiercia kamasznik Moszek Josek, syn Arona Pinkusa i Frajdli Liby z domu Binsztok,
urodzony 23.03.1911 r. 24.12.1936 r. przeprowadzili się na Bóżniczną 21. Tam urodziła
się dwójka ich dzieci: 10.11.1938 r. córka Liba-Dwojra i 08.02.1941 r. syn Chaim Mordka.
Ich los jest nieznany.
Przy Pocztowej 2 mieszkała siostra Tauby Laji Ejdla Kolin, przy Augustiańskiej 5
m. 1 siostra Chana Fajner, a przy Górniczej 24 brat Josek Fajner.
Jakób GOLDSZAJN vel OLKUSZSKI i Sura SZWARCBAUM
Jakób, syn Icka Majera i Szajndli z domu Winer, urodził się 04.08.1906 r. w Olkuszu, był szewcem, wcześniej mieszkał w domu rodzinnym przy pl. Piłsudskiego 26
z rodzicami i rodzeństwem. Sura, córka Binema i Ruchli z domu Majteles, urodziła się 09.04.1907 r. w Wolbromiu, do Olkusza przybyła 07.03.1938 r. z Bydlina, gdzie
mieszkała przy Wolbromskiej 1. 07.03.1938 r. zamieszkali przy Bóżnicznej 21.
Oboje zamordowani zostali w czasie wojny.
Przy pl. Piłsudskiego 26 mieszkali rodzice Jakóba, trzy siostry i dwaj bracia, przy
Buchowieckiego 8 siostra Ruchla Elbaum, przy Krakowskiej 9 siostra Fajgla-Gitla
Kenigsberg, a przy Żuradzkiej 5 brat Chuna Wulf. Przy Górniczej 29 mieszkała siostra Sury Liba Szwarcbaum.

Bóżniczna 22393
Według rejestru, właścicielem domu był Szymon Glajtman394. Pod tym adresem
mieszkały rodziny żydowskie i jedna rzymsko-katolicka.
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Szymon i Chaja Bajla z domu Kuperberg GLAJTMAN oraz synowie Aron,
Majer-Szlama i Jakób-Josek
Szymon, syn Srula Icka i Fajgli z domu Bredyn, urodził się w 1878 r. w Olkuszu, właściciel domu, był krawcem, do Olkusza przybył w 1905 r. z Będzina. Jego żona Chaja
Bajla z domu Kuperberg, córka Joska i Fajgli z domu Imerglik, urodziła się 18.09.1885 r.
w Olkuszu. Pobrali się 19.06.1904 r. W Olkuszu urodzili się trzej ich synowie: 02.06.1911 r.
Aron, 06.04.1914 Majer-Szlama i 08.07.1920 r. Jakób-Josek. Mieszkali w mieszkaniu numer 1. Aron od 27.12.1934 r. przeprowadził się na 3 Maja 28, by od 25.10.1938 r. powrócić
pod dawny adres już jako krawiec. Mieszkał z nimi również jako pracownik „krawiectermin” Szmul-Zajnwel Federman, urodzony 15.04.1909 r. w Olkuszu, syn Jochyma
i Fajgli z domu Gielbard, który 07.06.1934 r. przeprowadził się do Krakowa.
15.05.1940 r. rodzice przeprowadzili się na Augustjańską 20.
Rodzice oraz synowie Aron i Jakób-Josek zamordowani zostali w czasie wojny,
Szymon i Chaja Bajla wywiezieni zostali do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowani na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 711 i 717395. Wojnę przeżył jedynie Majer-Szlama396.
Przy Górniczej 24 mieszkała siostra Chaji Bajli Rykla Gerszonowicz, przy 3 Maja
28 siostra Sura Feliks, a przy 3 Maja 7 brat Idel Kuperberg, który zmarł 20.02.1935 r.
Przy Augustiańskiej 20 mieszkał syn Mordka Nuchem.
Chil i Chana Laja z domu Glajtman ERLICH oraz córka Ruchla i syn Izrael-Chaim
Chil, syn Tobiasza-Jochyma i Ruchli z domu Zilbersztejn, urodził się 18.09.1894 r.
w Olkuszu, był kupcem. Jego żona Chana Laja z domu Glajtman, córka Szymona
i Chaji Bajli z domu Kuperberek, urodziła się 11.08.1906 r. w Olkuszu. Pobrali się
15.08.1927 r. W Olkuszu urodziły się ich dzieci: 21.05.1928 r. córka Ruchla i 09.03.1931 r.
syn Izrael-Chaim. Mieszkali w mieszkaniu numer 3.
Ruchla zamordowana została w czasie wojny, wywieziona do obozu zagłady
w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowana na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 713397. Los rodziców i syna jest nieznany.
Przy Augustjańskiej 1 m. 4 mieszkała siostra Chila Gołda Kestenberg, a przy
Pocztowej 2 brat Lejbuś-Gecel. Pod tym samym adresem, co Chana Laja, w mieszkaniu numer 1 mieszkali jej rodzice i trzej bracia, a przy Augustiańskiej 20 mieszkał
brat Chany Laji Mordka Nuchem.
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Moszek HERBET i Perla-Fradla (Pesla) WAJSS/WAJS oraz córka Ruchla
i Lejbuś ROZENBAUM
Moszek, syn Szmula Wulfa i Rywki z domu Fornalskiej, urodził się 18.01.1909 r.
w Pilicy, był kupcem, do Olkusza przybył z rodzicami i rodzeństwem w 1934 r. z Pilicy i zamieszkał z nimi przy Gęsiej 4, od 10.05.1938 r. przeprowadził się na Bóżniczną 22. Perla-Fradla (Pesla), córka Pinkusa Jakóba i Estery Pesli z domu Herbet,
urodziła się 18.11.1909 r. w Piotrkowie, do Olkusza przybyła w 1915 r. z Pilicy wraz
z matką, z którą i rodziną jej drugiego męża mieszkała przy 3 Maja 16, od 19.08.1935 r.
przeprowadziła się z rodziną na Mickiewicza 4, a od 31.05.1937 r. do Bydlina Osady
Młyńskiej 1, skąd 18.05.1938 r. wróciła się do Olkusza na Bóżniczną 22 jako sublokatorka. Od 17.07.1939 r. mieszkał z nimi jako sublokator robotnik Lejbuś Rozenbaum, syn Symchy i Manii z domu Sztern, syn drugiego męża matki Perli-Fradli
(Pesli) z jego pierwszego małżeństwa, urodzony 28.10.1911 r. w Skale, który z ojcem
i rodzeństwem przeprowadził się do Olkusza w 1915 r. ze Skały i mieszkał z nimi
oraz Perlą-Fradlą (Peslą) i jej matką przy 3 Maja 16, skąd 19.08.1935 r. przeprowadził
się do Jaworzna, a stamtąd 13.08.1936 r. wrócił do rodziny, która mieszkała już przy
Mickiewicza 4, skąd 31.05.1937 r. przeniósł się z nimi do Bydlina Osady Młyńskiej
1, a 30.11.1937 r. wraz z bratem Motelem wrócił do Olkusza i zamieszkali z rodziną
ich brata Abrama przy pl. Piłsudskiego 6, skąd 21.10.1938 r. przeprowadził się na
Krakowską 10, a stamtąd na Bóżniczną 22. Od urodzenia przy rodzicach mieszkała
córka Ruchla.
Lejbuś zamordowany został w czasie wojny. Los rodziny jest nieznany.
Przy Gęsiej 4 mieszkali bracia Moszka Pinkus i Henoch, przy pl. Piłsudskiego 27 siostra Elka Frank, a przy Buchowieckiego 6 brat Huna. W Bydlinie osadzie
młyńskiej 1 mieszkała matka Perli-Fradli (Pesli) Estera-Pesla Rozenbaum, a przy pl.
Piłsudskiego 6 brat przyrodni Motel Rozenbaum. W Bydlinie osadzie młyńskiej 1
mieszkał ojciec Lejbusia Szymcha-Szmul oraz bracia Dawid i Icek, a przy pl. Piłsudskiego 6 brat Abram i brat przyrodni Motel.
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Olkusz, 14.12.1926 r., łącznik między ślepym końcem Bóżnicznej a ulicą Górniczą, po lewej w tle Bóżniczna 23, po prawej prawdopodobnie zabudowania przy ulicy Górniczej 12 (źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum fotograficzne Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego, sygn. 3/107/0/3/127/2)

Bóżniczna 23
Rejestr nie wskazuje właściciela domu, natomiast wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu z 1935 r. wskazuje Romana Piechowicza. Z wykazu wynika,
iż nieruchomość ta przylegała do Rynku 29398. Pod tym adresem mieszkały rodziny
żydowskie i jedna lokatorka rzymsko-katolicka.
Mendel i Tauba-Laja z domu Grosman WAJSMAN oraz córka Adela
Mendel, syn Moszka i Sury z domu Blikman, urodził się 23.08.1906 r. w Olkuszu,
był kamasznikiem. Jego żona Tauba-Laja z domu Grosman, córka Jankiela i Miny
z domu Fiszer, urodziła się 12.11.1903 r. w Zedermanie. Pobrali się 30.11.1930 r. Mieszkali w mieszkaniu numer 1. 04.12.1931 r. w Olkuszu urodziły się im bliźnięta: córka
Adela i syn Abram-Wulf, który zmarł 04.11.1932 r. w Olkuszu.
Ich los jest nieznany.
Przy pl. Piłsudskiego 29 mieszkali rodzice i cztery siostry Mendla. Przy Daszyńskiego 40a mieszkał ojciec Tauby-Laji i jej czterej bracia, a pod tym samym adresem,
co ona, w mieszkaniu numer 2 mieszkała jej siostra Szajndla Grosman.
398

„Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, 1204/315, k. 9).
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Szajndla GROSMAN
Szajndla, córka Jankiela i Mindli z domu Fiszer, urodziła się 02.03.1917 r. w Olkuszu. Mieszkała przy ojcu Jankielu razem z bratem Sandlem. Mieszkali w mieszkaniu numer 2. 10.04.1935 r. ojciec z synem przeprowadzili się na pl. Piłsudskiego 30.
Jej los jest nieznany.
Przy Daszyńskiego 40a mieszkał ojciec Szajndli i jej czterej bracia, a pod tym
samym adresem, co ona, w mieszkaniu numer 1 mieszkała jej siostra Tauba-Laja
Wajsman.
Aron i Fajgla z domu Borensztajn ROZENBERG oraz córki Małka i Frajda
oraz syn Abram
Aron, syn Abrama-Joska i Małki z domu Buchbinder, urodził się w 1900 r. w Wolbromiu, skąd przybył w 1922 r. do Olkusza. Jego żona Fajgla z domu Borensztajn,
córka Joska-Berka i Frajdy z domu Grosman, urodziła się 31.05.1898 r. w Bolesławiu.
Pobrali się 26.10.1923 r. Mieszkali w mieszkaniu numer 5. Tutaj urodziło się troje ich
dzieci: 10.02.1924 r. córka Małka, 03.08.1928 r. syn Abram i 01.12.1932 r. córka Frajda.
Jak wspominała bratanica Fajgli Bella Borensztajn-Rotner: „W domu Piechowicza
w rynku mieszkała moja ciocia Fajgla – siostra taty z mężem Aronem Rozenbergiem
i trojgiem dzieci. W samym początku wojny wzięli wujka Arona i wysłali do Niemiec na roboty. Nigdy nie wrócił.”399
Cała rodzina zamordowana została w czasie wojny.
Przy Żuradzkiej 5 mieszkała siostra Fajgli Szprynca Pinkus, a przy Żuradzkiej 17
brat Lejbuś Borensztajn.
Dawid MITELMAN i Ajdla GROSMAN
Dawid, syn Herszlika i Estery z domu Lewkowicz, urodził się 21.08.1912 r. w Żarnowcu, był szewcem, do Olkusza przybył wraz z rodzicami i bratem w 1914 r. z Dąbrowy
Górniczej i zamieszkali przy Bóżnicznej 24 m. 1, skąd 21.12.1938 r. przeprowadził się na
Buchowieckiego 6. Ajdla, córka Chila Joska i Chany z domu Lewkowicz, urodziła się
w 1909 r., do Olkusza przybyła 17.11.1938 r. z Czubrowic 36 i zamieszkała jako sublokatorka przy Buchowieckiego 6 z Dawidem. 28.07.1939 r. przeprowadzili się na Bóżniczną 23.
399

List B. Rotner do M. Ostrowskiego z 05.07.2016 r., s. 2 (http://olkuscyzydzi.pl/wp-content/
uploads/2016/08/letter_bella_rotner_3.pdf) i w innym miejscu: „Pamiętam, w rynku – przechodziło
się na drugą stronę, mieszkała ciocia Fajgla, siostra Taty z mężem Aronem Rosenbergiem, z trojgiem
dzieci, najstarszą dziewczynką Małką, potem był Abramek i najmłodsza Frajda. Wujek pierwszy poszedł do obozu, bo był bezrobotnym robotnikiem.” (list B. Rotner M. Ostrowskiego z 10.02.2018 r., s.
4 - http://olkuscyzydzi.pl/wp-content/uploads/2018/03/letter-bella-rotner-7.pdf).
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Ich los jest nieznany.
Przy Bóżnicznej 11 mieszkali rodzice Dawida, a przy Bóżnicznej 24 m. 1 brat Izrail.

Bóżniczna 24400
Rejestr nie wskazuje właściciela domu, natomiast wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu z 1935 r. wskazuje Marję Iwańską, której maszynowy zapis
został skreślony i nadpisany „Marta Iwańska” oraz obok „i Adolf Imiołek”401. Pod
tym adresem mieszkały wyłącznie rodziny żydowskie.
Izrail MITELMAN
Izrail, syn Herszlika i Estery z domu Lewkowicz, urodził się 07.06.1910 r. w Żarnowcu, do Olkusza przybył wraz z rodzicami i bratem w 1914 r. z Dąbrowy Górniczej
i zamieszkali przy Bóżnicznej 24 m. 1. Rodzice przeprowadzili się 18.06.1938 r. na Bóżniczną 11, a brat Abram 21.12.1938 r. na Buchowieckiego 6.
Jego los jest nieznany.
Przy Bóżnicznej 11 mieszkali rodzice Izraila, a przy Bóżnicznej 23 brat Dawid.
Fajgla TUCHMAJER
Fajgla, córka Izraela Dawida i Małki z domu Frydman, urodziła się 30.12.1870 r.
w Olkuszu, panna, była handlarką. Od 22.10.1936 r. mieszkała z nią jako sublokatorka
bratanica Mariem, która przybyła z Krakowskiej 9 i tam powróciła od 12.10.1938 r.
Mieszkała w mieszkaniu numer 2.
Od 12.02.1940 r. Fajgla przeprowadziła się na pl. Piłsudskiego 30, gdzie zamieszkała przy rodzinie brata Chenocha.
Fajgla zamordowana została w czasie wojny, wywieziona do obozu zagłady
w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowana na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 290402.
Przy pl. Piłsudskiego 30 mieszkał brat Fajgli Chenoch, przy Augustjańskiej 1 m. 3
siostra Sura Najmark, a przy Krakowskiej 9 brat Cyna.
Symcha z domu Najmark BLIKMAN i córka Gitla oraz syn Szlama
Symcha, córka Moszka i Estery z domu Gelberg, urodziła się 18.02.1872 r.
400

Zob. zdjęcie przy adresie Bóżniczna 14.
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„Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, 1204/315, k. 9).
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K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 129.
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w Olkuszu, wdowa, była handlarką. Razem z nią mieszkały jej i Moszka dzieci urodzone w Olkuszu: 19.11.1899 r. syn Szlama, 30.07.1903 r. syn Szmul Lejb i w grudniu
1910 r. córka Gitla. Mieszkali w mieszkaniu numer 3. 29.05.1936 r. Szmul Lejb, kupiec,
przeprowadził się do Będzina.
Symcha zamordowana została w czasie wojny, w uwagach w rejestrze jest adnotacja: „Post. Sądu Grodz. w Olkuszu z dnia 6.02.1947 r. IV Zg 63/46 stwierdzono zgon
w miesiącu sierpniu 1943 r. w Płaszowie”. Los Gitli i Szlamy jest nieznany.
Elka i Dawid-Szlama CYMBLER
Elka, córka Chaima i Rojzy Jarzowicz, urodziła się 15.03.1921 r. w Olkuszu, a jej
brat Dawid-Szlama urodził się 16.05.1917 r. w Olkuszu. Do 01.07.1938 r. mieszkali tu
z nimi rodzice wraz z dwojgiem najmłodszych dzieci nim przeprowadzili się na pl.
Piłsudskiego 30.
Ich los jest nieznany.
Przy pl. Piłsudskiego 30 mieszkali ich rodzice oraz siostra i brat.
Rykla z domu Szenkier LEWIT
Rykla urodziła się w 1880 r. w Olkuszu, była robotnicą-wyrobnicą.
Jej los jest nieznany.

225

