Ulica
Kościuszki
Ulica Kościuszki biegła od skrzyżowania ze Szpitalną po skrzyżowanie z Górniczą. Przy Kościuszki 2 znajdowała się Komenda Policji Państwowej z powiatowym
komendantem komisarzem Franciszkiem Heinem609.

Od lewej Daszyńskiego/Szpitalna 36 („dworek Machnickich), Kościuszki 1a, Krakowska 18, wylot ulicy
Krakowskiej do Kościuszki, Krakowska 11/Kościuszki 5 (źródło: archiwum Marka Piotrowskiego)

Kościuszki 1a
Rejestr nie wskazuje właściciela nieruchomości, natomiast wykaz nieruchomości położonych w Olkuszu z 1935 r. posiada odręczny dopisek numeru i właściciela
„1a Lejbuś Blumenfeld”610.
609

Księga adresowa miasta Krakowa, rocznik 1933/34, dział II, s. 22.

610

„Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, sygn. 1204/315, k. 6).
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Izrael-Josek i Chudes-Brandel z domu Borensztejn PARASOL
Izrael-Josek, syn Szymona Lejba i Szpryncy z domu Lender, urodził się 13.01.1891 r.
w Olkuszu, był urzędnikiem prywatnym. Jego żona Chudes-Brandel z domu
Borensztejn, córka Pejsaha (Pejsaka) i Gitli-Laji z domu Bliksman, urodziła się
27.07.1893 r. w Markuszowie (pow. Nowo-Aleksandria), do Olkusza przybyła w 1917 r.
z Sosnowca. Początkowo mieszkali przy 3 Maja 37, Chudes-Brandel jako pracownica
gospodyni, a przy synie mieszkał Szymon-Lewek Parasol. 30.08.1935 r. Izrael-Josek
i Chudes-Brandel przeprowadzili się na Kolejową 12, 10.07.1936 r. na Skośną 1, gdzie
mieszkali jako sublokatorzy Pawła Weisslera, 03.10.1936 r. przeprowadzili się na 3
Maja 34, a 24.10.1937 r. na Kościuszki 1a.
Pobrali się 15.11.1940 r. w Sosnowcu. 27.02.1941 r. przeprowadzili się na 3 Maja 16,
gdzie jako członkowie rodziny zamieszkali przy Gitli-Laji Bronsztajn.
Oboje zamordowani zostali w czasie wojny.
Przy 3 Maja 37 mieszkał ojciec Izraela-Joska.
Rebeka PANC
Rebeka, córka Josela i Debory z Garfinklów, urodziła się 15.08.1888 r. w Wilkomierzu (Litwa), skąd przybyła do Olkusza w 1911 r., była dentystką właścicielką zakładu.
Początkowo mieszkała przy Augustiańskiej 12, skąd 15.10.1937 r. przeprowadziła się
na Kościuszki 1a. Księga adresowa na lata 1933/34 wskazuje adres jej zakładu na
Augustjańską 1611, zaś przewodnik gospodarczy na rok 1938 na Górniczą612.
Niemiecka księga adresowa z 1941 r. wymienia „Dentisten. Panc, r.” 613. 09.07.1941 r.
przeprowadziła się na Daszyńskiego 38.
Jej los jest nieznany.
Froim Majer i Rykla z domu Słomnicka OLIWA oraz córka Perla i syn Hersz Lejb
Froim Majer, syn Nusena Icka i Perli z domu Byzon, urodził się w 1904 r. w Nowym Korczynie (pow. Stopnica), do Olkusza przybył w 1930 r. ze Staszowa (powiat
Sandomierz), był krawcem. Jego żona Rykla z domu Słomnicka, córka Nuchyma
i Fajgli z domu Melcer, urodziła się 23.05.1906 r. w Olkuszu. Pobrali się w 1931 r. w Olkuszu, tu urodziły się ich dzieci: 24.02.1932 r. córka Perla i 09.05.1934 r. syn Hersz Lejb.
Początkowo mieszkali przy pl. Piłsudskiego 6, skąd 08.08.1938 r. przeprowadzili się
na Kościuszki 1a.
611

Księga adresowa miasta Krakowa, rocznik 1933/34, dział II, s. 22.

612

Przewodnik gospodarczy województw kieleckiego, krakowskiego i śląskiego 1938, s. 22.

613

Deutsches Reichs-Adressbuch, Die Ostgebiete, 1941, hasło „Olkusch”, s. 549.
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Ich los jest nieznany.
Przy Żuradzkiej 7 mieszkali rodzice Rykli z jej czworgiem rodzeństwa, a przy pl.
Piłsudskiego 18 siostra Małka.

Skrzyżowanie Daszyńskiego/Szpitalnej z Kościuszki, w budowie Kościuszki 2, po lewej być może
Kościuszki 2a? (źródło: Stary Olkusz w Fotografii Zbiór Piotra Nogiecia Olkusznain.pl)

Kościuszki 2a
Rejestr nie wskazuje właściciela nieruchomości, natomiast wykaz nieruchomości położonych w Olkuszu z 1935 r. posiada odręczny dopisek numeru i właściciela
„2a Rotgerber Josek Berek”614.
Josek Berek i Fajgla z domu Majteles ROTGERBER
Josek Berek, syn Załmy i Bajli Blimy z domu Cymerman, urodził się 21.01.1903 r.
w Wolbromiu, do Olkusza przybył w 1926 r. z Żarnowca, był handlarzem. Jego
żona Fajgla z domu Majteles, córka Tobiasza i Gołdy z domu Unger, urodziła się
05.07.1896 r. w Olkuszu. Pobrali się 25.06.1927 r. w Olkuszu. Początkowo mieszkali
przy 3 Maja 2, a 25.08.1937 r. przeprowadzili się na Kościuszki 2a.
614

„Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, sygn. 1204/315, k. 6).
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Korespondencja J. B. Rotbergera (źródło: zbiory Marka Piotrowskiego)
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Fajgla zamordowana została w czasie wojny, wywieziona do obozu zagłady
w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowane została
na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 554615. Los Joska Berka jest nieznany.
Przy Krakowskiej 9 mieszkali rodzice Fajgli z jej siostrą Surą Kopel i bratem Chilem-Jakóbem, a przy Krakowskiej 4 siostra Gitla Koplewicz.
Berek i Idesa z domu Neugas ESTRAJCHER oraz syn Mordka Zanwel
Berek, syn Lejzora i Rywki z domu Rozenblum, urodził się 27.01.1906 r. w Olkuszu,
był szewcem. Jego żona Idesa z domu Neugas, córka Zanwela i Bajli z domu Rozenblum, urodziła się w 1908 r., była robotnicą. Początkowo mieszkali przy Pocztowej 12, Berek przy rodzicach w domu rodzinnym, a Idesa jako sublokatorka, odkąd
08.01.1933 r. przeprowadziła się ze Strzemieszyc. 02.05.1935 r. oboje przeprowadzili
się do Skały, gdzie zamieszkali przy Rynku 21. Pobrali się 19.09.1935 r. w Skale, tutaj
05.09.1935 r. urodził się ich syn Mordka Zanwel. 24.08.1937 r. we troje przeprowadzili
się ze Skały do Olkusza i zamieszkali przy Kościuszki 2a.
Wszyscy zamordowani zostali w czasie wojny, Idesa z synem wywiezieni zostali
do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r.,
odnotowani na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 552-553616.
Przy Pocztowej 12 mieszkali rodzice Berka z jego siostrą i dwoma braćmi, a przy
Krzywej 3 brat Abram Icek. Przy pl. Piłsudskiego 18 mieszkał brat Idesy Abram-Berek, którego zmarła żona była siostrą Berka.

Kościuszki 3
Jako właściciela domu rejestr wymienia zmarłego w 1935 r. Zyskinda Frydmana
oraz Jochima Dancygiera617.
Chindla/(C)hendla z domu Macner FRYDMAN/FRIDMAN, synowie Litman
i Jankiel oraz Izrael i Laja z domu Kruk FRIDMAN oraz ich syn Icek Majer
Chindla/(C)hendla z domu Macner, córka Izraiła i Cywii Szykman, urodziła się
15.03.1877 r. w Olkuszu, wdowa po Zyskindzie/Zysi, synu Borucha i Rajzli z domu
615

K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 135.

616

K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 135.
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Potwierdza to „Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. z maszynowym zapisem „Danciger i Frydman” (AP Katowice, sygn. 1204/315, k. 6).
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Rozenbaum, urodzonym 18.08.1868 r. w Olkuszu, właścicielu domu, kupcu, z którym
pobrali się 10.08.1899 r. w Olkuszu, a który zmarł 08.06.1935 r. w Krakowie. Chinda przybyła do Olkusza w 1900 r. z Jerzmanowic (gm. Sułoszowa, pow. Olkusz).
W Olkuszu urodziły się ich dzieci: 22.05.1904 r. syn Litman, 24.01.1907 r. syn Szyme, 13.09.1909 r. syn Izrael, 07.05.1913 r. syn Jankiel i 20.11.1915 r. córka Laja. Litman
był kupcem, a Izrael krawcem. 31.01.1936 r. Laja przeprowadziła się do Warszawy.
26.11.1937 r. Szyme przeprowadził się na pl. Piłsudskiego 13.

Izrael Frydman, zam. w Olkuszu, 1936 r., AP Kielce, Izba Rzemieślnicza w Kielcach, akta osobowe kandydatów do egzaminu czeladniczego, 1205 (źródło: https://przystanekhistoria.pl/download/166/124542/NasisasiedziZydziZdziejowrelacjipolsko-zydowskichnaKielecczyzniewXXwieku.pdf)

Certyfikat naturalizacji palestyńskiej Litmana Friedmana z 14.11.1943 r.
(https://www.archives.gov.il/archives/Archive/0b07170680034dc1/File/0b07170680c1cb29)
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10.02.1940 r. Izrael przeprowadził się na Krakowską 8, gdzie mieszkała z nim Laja
Kruk, córka Icyka Majera i Macheli z domu Rozmaryn, urodzona 15.05.1911 r. w Olkuszu, która początkowo mieszkała przy matce w domu rodzinnym przy Szpitalnej/Daszyńskiego 29, skąd 19.10.1939 r. przeprowadziła się na 3 Maja 35 i zamieszkała
jako sublokatorka przy rodzinie właściciela Uszera Glajtmana, a 10.02.1940 r. przeprowadziła się na Krakowską 8. Pobrali się 13.11.1940 r. w Strzemieszycach Wielkich.
10.04.1941 r. przeprowadzili się na Kościuszki 3, gdzie 02.09.1941 r. urodził się ich syn
Icek Majer.
Chendla zamordowana została w czasie wojny, los pozostałych jest nieznany.
Przy pl. Piłsudskiego 13 mieszkał syn Szyme. Przy 3 Maja 8 mieszkała siostra
Chendli Sura-Chana Szykman. Przy Szpitalnej/Daszyńskiego 29 mieszkała matka
i troje rodzeństwa Laji.
Izrael i Gitla Chaja z domu Szprynger FELDBAUM
Izrael, syn Henocha i Gołdy Ajdli z domu Wolnerman, urodził się 12.03.1916 r.
w Olkuszu, był kapelusznikiem, początkowo mieszkał przy rodzicach na Krakowskiej 6, skąd 15.11.1940 r. przeprowadził się na Wolbromską 1, a od 21.11.1940 r. na Kościuszki 3. Jego żona Gitla Chaja z domu Szprynger, córka Szmula Arona i Blimy
Sury z domu Erlich, urodziła się 10.02.1913 r. w Olkuszu, początkowo mieszkała przy
rodzicach na 3 Maja 20.

Podpis Salka Feldbauma i Chaji Szprynger na listach uczniów/uczennic siedmioklasowej powszechnej
szkoły męskiej/żeńskiej w Olkuszu w 1926 r. (https://tile.loc.gov/image-services/iiif/service:mss:pldec:058:0007/full/pct:50/0/default.jpg i http://polska1926.pl/karty/30362)

Pobrali się 12.11.1940 r. w Strzemieszycach Wielkich. 02.12.1940 r. Gitla Chaja przeprowadziła się na Kościuszki 3, gdzie mieszkali jako sublokatorzy przy rodzinie
właścicieli domu Frydmanów. 15.04.1941 r. przeprowadzili się na Daszyńskiego 13,
gdzie zamieszkali jako sublokatorzy rodziny Lewitów, stamtąd 09.07.1941 r. przeprowadzili się na Daszyńskiego 17, gdzie zamieszkali jako sublokatorzy rodziny Szydłowskich, a 17.07.1941 r. wrócili do Lewitów na Daszyńskiego 13.
Oboje zamordowani zostali w czasie wojny.
Przy Krakowskiej 6 mieszkali rodzice Izraela. Przy 3 Maja 20 mieszkali rodzice
i rodzeństwo Gitli Chaji.

378

Jochim/Chaim i Złata/Zlata z domu Zilberfrajn(d) DANCYGIER
Jochim/Chaim, syn Izraila i Rajzli z domu Gierinsztajn, urodził się 20.08.1878 r.
w Słomnikach, skąd w 1900 r. przeprowadził się do Olkusza, właściciel domu, był
kupcem. Jego żona Złata/Zlata z domu Zilberfrajn(d), córka Berka i Gitli z domu
Kutner, urodziła się 13.05.1873 r. w Będzinie, skąd przeprowadziła się do Olkusza. Pobrali się 02.02.1899 r. w Olkuszu. Tu urodziły się mieszkające z nimi dzieci: 15.06.1906 r.
córka Gitla i 24.09.1909 r. syn Berek. W 1928 r. Chaim był członkiem Banku Komercyjnego (później: Bank Ludowy) spółdzielni z o. o. w Olkuszu618, w 1930-31 r. Chaim był
członkiem zarządu Spółdzielczej Kasy Pożyczkowej w Olkuszu619. 16.03.1936 r. Berek
przeprowadził się na Szpitalną 28, a 02.08.1937 r. Gitla przeprowadziła się na pl. Piłsudskiego 18.
Ich los jest nieznany, choć z postanowienia IPN z dnia 06.10.2017 r.620 mogłoby
wynikać, jakoby Jochim zastrzelony został przez Niemców 28.02.1943 r. w będzińskim getcie, zaś Zlata miałaby umrzeć śmiercią naturalną w Olkuszu w 30.06.1942 r.
Wątpliwości wynikają jednak z tego, iż to samo źródło mówi o przesiedleniu obu
małżonków do getta w Będzinie, a rzekoma naturalna śmierć Zlatej w Olkuszu nie
odnotowana została przez rejestr, a ponadto miałaby mieć miejsce dwa tygodnie po
likwidacji olkuskiego getta. Wydaje się też, że istnieją dwie sądowe sprawy z wniosku bliżej niesprecyzowanego krewnego Fajwla Dancygiera (w Łodzi) o stwierdzenie zgonu obojga małżonków621 oraz samego Jochyma622.
Pod tym samym adresem mieszkała córka Gitla Dafner, przy pl. Piłsudskiego 10
syn Abram, a przy pl. Piłsudskiego 25 syn Berek. Przy 3 Maja 9 mieszkał brat Zlatej
Lipa-Hersz Zilberfrajnd.
Josek Boruch i Gitla z domu Dancygier DAFNER oraz syn Szlama
Josek Boruch, syn Szlamy i Szajndli z domu Grynbaum, urodził się 24.05.1911 r.
w Zawierciu, skąd 15.07.1936 r. przybył do Olkusza i zamieszkał przy pl. Piłsudskiego
18, był kupcem. Jego żona Gitla z domu Dancygier, córka Jochima i Zlatej z domu Zilberfrajnd, urodziła się 15.06.1906 r. w Olkuszu, początkowo mieszkała przy rodzicach
618

AAN, sygn. 213/13044 Bank Ludowy (Komercyjny) w Olkuszu, wyciąg z protokołu nr 11 Dorocznego Walnego Zebrania członków z 03.04.1928 r., k. 40.

619

AAN, sygn. 213/13043, Rada Spółdzielcza w Warszawie, Bank Dyskontowy Spółdzielczy (Spółdzielcza Kasa Pożyczkowa) w Olkuszu.

620

IPN Katowice, sygn.. akt S 157.2010 Zn Postanowienie z dnia 06.10.2017 r. o umorzeniu śledztwa,
s. 93.

621

Sąd Grodzki w Krakowie, sygn. I.1 Zg 725/46.

622

Sąd Grodzki w Olkuszu, sygn. 24, znak teczki Zg 40/46.
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w domu rodzinnym przy Kościuszki 3, skąd 02.08.1937 r. przeprowadziła się na pl. Piłsudskiego 18 i zamieszkała przy mężu. Pobrali się 11.07.1937 r. w Olkuszu, tu 02.01.1938 r.
urodził się ich syn Szlama. 18.03.1938 r. przeprowadzili się na Kościuszki 3.
Ich los jest nieznany.
Pod tym samym adresem mieszkali rodzice Gitli, przy pl. Piłsudskiego 10 brat
Abram, a przy pl. Piłsudskiego 25 brat Berek.
Abram Jakób i Sura-Fajgla z domu Rojtgrund SZTAJNBERG
oraz córka Chawa i syn Fiszel
Abram Jakób, syn Fiszela i Rachli Sury z domu Erenrajd, urodził się 29.07.1907 r.
w Olkuszu, był szewcem. Jego żona Sura-Fajgla z domu Rojtgrund, córka Chaima i Laji z domu Golcdorf, urodziła się 28.07.1916 r. w Wolbromiu, skąd z rodzicami i rodzeństwem przybyła do Olkusza w 1922 r. i zamieszkała przy rodzicach na
3 Maja 7. Pobrali się 03.02.1936 r. w Olkuszu, tu 10.01.1937 r. urodziła się córka Chawa
i 18.11.1939 r. syn Fiszel. Abram Jakób i córka mieszkali z matką przy jej rodzicach na
3 Maja 7, skąd 30.03.1938 r. przeprowadzili się Kościuszki 3.
Wszyscy zamordowani zostali w czasie wojny, Sura-Fajgla z dziećmi wywiezieni
zostali do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca
1942 r., odnotowani na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 433-435623.
Przy 3 Maja 7 mieszkali rodzice Sury-Fajgli z dziesięciorgiem jej rodzeństwa,
a także jej dziadek.

Kościuszki 4 (obecnie Kościuszki 10)624
Rejestr nie wskazuje właściciela nieruchomości, natomiast wykaz nieruchomości położonych w Olkuszu z 1935 r. posiada maszynowy zapis „Motel Przechacki” ze
skreślonym imieniem nadpisanym przez „Abram Mordka”625. Przewodnik gospodarczy za 1938 r. odnotowuje pod tym adresem artykuły spożywcze A. Przechackiego626.

623

K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 133.

624

Zob. zdjęcia przy adresach 3 Maja 1 i 1a.

625

„Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, sygn. 1204/315, k.
6). Początkowy maszynowy zapis „Plac” został skreślony i dopisany „dom i plac”, przy czym słowo
plac zostało skreślone i dopisane ponownie.

626

Przewodnik gospodarczy województw kieleckiego, krakowskiego i śląskiego 1938, s. 93.
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Korespondencja z listopada 1935 r. w sprawie numeru policyjnego Kościuszki 4
(źródło: AP Katowice, sygn. 1204/314, k. 86-87)
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Abram-Mordka i Marjem z domu Glajtman PRZECHACCY
oraz synowie Jakób-Lejbuś i Dawid
Abram-Mordka, syn Lejbusia i Rejli z domu Blugrindt, urodził się 01.04.1900 r.
w Olkuszu, był kupcem-właścicielem sklepu. Jego żona Marjem z domu Glajtman,
córka Rubina i Rywki z domu Najman, urodziła się 22.02.1898 r. w Olkuszu. Pobrali się 05.05.1924 r. w Olkuszu, tu urodzili się ich synowie: 18.03.1927 r. Jakób-Lejbuś
i 15.05.1929 r. Dawid. 15.11.1935 r. przeprowadzili się na Kościuszki 4.
Wszyscy zamordowani zostali w czasie wojny.
Przy 3 Maja 3 mieszkał brat Abrama-Mordki Herszel. Przy Krakowskiej 7 mieszkała matka Marjem z jej siostrą i bratem.

Kościuszki 11
Rejestr nie wskazuje właściciela nieruchomości, natomiast wykaz nieruchomości położonych w Olkuszu z 1935 r. posiada maszynowy zapis „Anna Jarno”627.
Estera (Gołda) z domu Gold MACNER, córki Blima-Fajgla i Rywka,
syn Lejbuś oraz Frymeta z domu Jaskiel MACNER
Estera z domu Gold, córka Mendla i Bajli z domu Macner, urodziła się 28.12.1870 r.
w Olkuszu, wdowa po Enochu, synu Szmula i Ruchli z domu Lipszyc, urodzonym
25.06.1870 r. w Olkuszu, z którym pobrali się 08.02.1894 r. w Olkuszu, a który zmarł
22.10.1934 r. w Olkuszu. W Olkuszu urodziły się mieszkające z nimi dzieci: w kwietniu 1900 r. córka Blima-Fajgla, w grudniu 1901 r. córka Chinda, 30.05.1905 r. syn Chuna, w maju 1909 r. syn Lejbuś i 10.11.1913 r. córka Rywka. Blima-Fajgla pobrała się
12.06.1933 r. w Olkuszu z Szulimem Dawidem Szarfarcem. 21.08.1933 r. Chinda przeprowadziła się do Niemców (gm. olkusko-siewierska, pow. Będzin), a 11.09.1933 r. Chuna
przeprowadził się do Strzemieszyc. 29.11.1934 r. zamieszkała z nimi jako sublokatorka Frymeta z domu Jaskiel, córka Jakóba i Hindy (Chindy) z domu Fisz, urodzona
w 1867 r. w Księżu Wielkim, która przeprowadziła się z Rynku 25.

Podpis Rywki Macner na liście uczennic siedmioklasowej powszechnej szkoły żeńskiej w Olkuszu
w 1926 r. (źródło: http://www.polska1926.pl/ karty/30362)
627

„Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, sygn. 1204/315, k. 6).
Początkowy maszynowy zapis „Plac” został skreślony i dopisany „dom i plac”, przy czym słowo plac zostało skreślone i dopisane ponownie.
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Paszport Frimety Matzner (źródło: archiwum PTTK Olkusz)

25.08.1941 r. Estera z córka Rywką przeprowadziły się na Daszyńskiego 40a.
W getcie mieszkali przy Wolbromer 30b, skąd 12.03.1942 r. Rywka wywieziona została do obozu pracy, odnotowana na liście kobiet deportowanych tego dnia z olkuskiego getta pod poz. 58628.
Estera i jej córka Rywka oraz Frymeta zamordowane zostały w czasie wojny, Estera i Rywka wywiezione zostały do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego
getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowane na częściowej liście deportacyjnej pod
poz. 106-107629. Los Blimy-Fajgli i Lejbusia jest nieznany.
Przy Szpitalnej/Daszyńskiego 13 mieszkała siostra Estery Blima Lewit.
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