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Właścicielem domu był rzymski katolik Antoni Curyło500. Oprócz rodziny właściciela 01.09.1939 r. mieszkało tam kilka rodzin rzymsko-katolickich oraz jedna rodzina żydowska:
Jakub Icek i Fajgla z domu Hercberg HELISIEWICZ, córki Chaja i Sura
oraz syn Noach
Jakub Icek urodził się w 1901 r., był kupcem, do Olkusza przybył 26.11.1938 r. z Paryża (Francja). Jego żona Fajgla z domu Hercberg urodziła się w 1903 r., do Olkusza
przybyła 01.10.1938 r. z Będzina, a z nią trójka dzieci: córki Chaja, urodzona w 1924 r.,
i Sura, urodzona w 1928 r., oraz syn Noach, urodzony w 1929 r. Początkowo mieszkali
przy ul. Górniczej 18, a 06.06.1939 r. cała rodzina przeniosła się na Bart. Głowackiego 8
.

Rodzina Helisiewiczów w Będzinie: od lewej córka Sara, matka Fajgla z domu Hercberg, syn Noach, córka Chaja i ojciec Jakub, zdjęcie z ok. 1930 r. (https://www.infocenters.co.il/gfh/multimedia/
GFH/0000093892/0000093892_1_web.jpg)
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Potwierdza to „Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice,
1204/315, k. 38), choć sugeruje że był to wtedy niezabudowany plac.
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Jakub i Fajgla Heliszewiczowie stoją za macewą ojca Jakuba, zdjęcie wykonane na olkuskim cmentarzu żydowskim w 1935 r. (źródło: https://www.infocenters.co.il/gfh/multimedia/
GFH/0000093909/0000093909_1_web.jpg)

Po lewej Chaja stoi na drzewie, obok Sara Heliszewicz w Będzinie, zdjęcie z 01.06.1940 r.
(https://www.infocenters.co.il/gfh/multimedia/GFH/0000093870/0000093870_1_web.jpg)
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Już w czasie wojny, prawdopodobnie w Będzinie w 1941 r. przyszła na świat najmłodsza córka Lola.

Chaja i Sura Helisiewicz, getto w Będzinie (źródło: geni.com)

Rodzice z najmłodszym synem i córką zginęli w czasie wojny. Przeżyły dwie
starsze córki, Chaja odnotowana została na powojennym spisie Żydów b. mieszkańców miasta Olkusz przebywających na terenie Dolnego Śląska pod poz. 27501.
Na Bóżnicznej 16 mieszkała matka Jakuba Icka Szajndla z domu Goldfeld z dwoma jego braćmi: Szlamą i Lejzorem. Trzeci brat Moszek Dawid mieszkał na Niepodległości 12.
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K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 165.
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