Ulica
Mickiewicza
Przedwojenna ulica Mickiewicza zaczynała się od skrzyżowania z Górniczą
i biegła na południe w stronę kolei, zatem współczesna numeracja, a przez to i parzystość stron, jest odwrócona w stosunku do przedwojennej. Przy ulicy Mickiewicza pod numerem 2 znajdował się miejski „Ogród Spacerowy”, pod numerem 7
(tożsamym ze Sławkowską 5) Szkoła Powszechna, pod 13 znajdowała się parafja katolicka (maszynowy zapis „ruiny” został skreślony i pojawił się odręczny zapis „dom
parafjalny”), pod 14 stara elektrownia miejska, pod 15 parafja katolicka Kościół, pod
16 znajdował się plac miejski, a pod 19 Kasa Chorych773.

Od lewej Mickiewicza 1 (Górnicza 2), niezabudowany plac Mickiewicza 3 i fragment 5 („willa Buchowieckich”) (źródło: http://zcalegoswia2.blogspot.com/2016/06/dawniej-dzis-przedm.html)
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„Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, sygn. 1204/315, k. 4).
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Mickiewicza 1 (obecnie Mickiewicza 16)
Rejestr nie wskazuje właściciela, natomiast wykaz nieruchomości położonych
w Olkuszu z 1935 r. posiada maszynowy zapis „S-wie Winc. Piechowicza”774. Przewodnik gospodarczy na 1938 r. odnotowuje pod tym adresem drukarnię Kałmy
Zerykiera775.
Chaim-Dawid KERNER oraz syn Jehuda
Chaim-Dawid, syn Abrama i Tauby z domu Goldberg, urodził się 15.06.1901 r.
w Olkuszu, był tapicerem, do Olkusza przybył 05.01.1937 r. z Sosnowca i zamieszkał
przy rodzinie brata Szmula-Nuchyma na Wolbromskiej 3, skąd 30.10.1939 r. przeprowadził się na pl. Piłsudskiego 22, gdzie zamieszkał jako sublokator przy rodzinie
właściciela domu Rubina Dafnera, a 02.01.1940 r. przeprowadził się na Mickiewicza
1. Tam razem z nim mieszkał jego i Estery Dwojry z domu Majerczyk syn Jehuda,
urodzony 01.11.1934 r. w Olkuszu.
Chaim-Dawid zamordowany został w czasie wojny, los Jehudy jest nieznany.
Przy Augustjańskiej 10 m. 1 mieszkali rodzice Chaima-Dawida i jego brat Moszek-Juda, przy Górniczej 4 brat Szmul-Nuchym, przy Wolbromskiej 3 brat Mordka
-Hersz, a przy Żuradzkiej 2 brat Berek.
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„Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, sygn. 1204/315, k.
4). Analogiczny zapis dotyczy sąsiedniego numeru 3 z rozwiniętym imieniem „Wincentego”.
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Przewodnik gospodarczy województw kieleckiego, krakowskiego i śląskiego 1938, s. 24.
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Ulica Mickiewicza, skrzyżowanie ze Sławkowską, widok powojenny: od lewej fragment dwupiętrowej
kamienicy przy Mickiewicza 6 i Mickiewicza 4, pusty plac przy skrzyżowaniu ze Sławkowską i park
miejski z figurą Matki Boskiej, z prawej Mickiewicza 9 (http://zcalegoswia2.blogspot.com/2016/08/
dawniej-dzis-przedm.html)

Mickiewicza 4 (obecnie nie istnieje, w tym miejscu częściowo
Sławkowska 5)

Rejestr nie wskazuje właściciela, natomiast wykaz nieruchomości położonych
w Olkuszu z 1935 r. posiada maszynowy zapis „S-wie Jana Sperczyńskiego”776.
Cyrla i jej córka Bela Fajgla, Małka oraz Sura i jej syn Abraham WARSZAWSCY
Cyrla, urodzona 14.06.1906 r., Małka, urodzona w 1910 r. oraz Sura, urodzona
w 1913 r., mieszkały przy ojcu Ałterze Dawidzie, z którym przeprowadziły się do Olkusza w 1925 r. z Wodzisławia (pow. Jędrzejów). 19.11.1937 r. w Chorzowie urodziła się
córka Cyrli Bela Fajgla, a 29.11.1937 r. w Chorzowie urodził się syn Sury Abraham.
Ałter Dawid, zmarł 07.11.1938 r. w Olkuszu.
Ich los jest nieznany.
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„Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, sygn. 1204/315, k.
4). Analogiczny zapis dotyczy sąsiedniego numeru 6, dziś w tym miejscu Mickiewicza 9.
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Dawid i Chana z domu Goldberg KORCFELD oraz córka Motla i syn Nudzym
Dawid, syn Gerszona i Fejgli z domu Szpilman, urodził się 31.07.1875 r. w Olkuszu, był krawcem. Jego żona Chana z domu Goldberg, córka Arceka i Fajgli z domu
Cholc, urodziła się 18.05.1884 r. w Przyrowie (pow. Częstochowa), skąd przybyła do
Olkusza w 1908 r. Pobrali się 16.12.1911 r. w Olkuszu, tutaj urodziła się czwórka ich
dzieci: 20.07.1910 r. córka Liba-Laja, w maju 1912 r. córka Motla, 01.07.1916 r. syn Herszon-Wulf i 26.04.1925 r. syn Nudzym. Herszon-Wulf zmarł 11.01.1937 r. w Olkuszu.
10.01.1937 r. przeprowadził się do nich z Częstochowy krawiec Josek Tekele, urodzony w 1910 r., który zamieszkał z nimi jako sublokator. 27.02.1938 r. w Olkuszu Liba
Laja pobrała się z Joskiem Tekele Zarościckim, a 05.04.1938 r. w Olkuszu urodziła się
ich córka Mariem Dwojra Tekele vel Zarościcka. 20.12.1938 r. Liba Laja, Josek i ich
córka przeprowadzili się na Żuradzką 8.

Podpis Motli Korcfeld na liście uczennic siedmioklasowej powszechnej szkoły żeńskiej w Olkuszu
w 1926 r. (źródło: http://polska1926.pl/karty/30362)

Ich los jest nieznany.
Przy Żuradzkiej 8 mieszkała córka Liba Laja Tekele vel Zarościcka.
Zajdel Dydja i Elka z domu Roterbaum GOLDFELD oraz córka Rojza
oraz synowie Benjamin-Moszek, Hersz i Mendel
Zajdel Dydja, syn Berka i Rojzy z domu Cygler, urodził się 15.08.1888 r. w Olkuszu,
był kupcem-właścicielem sklepu. Jego żona Elka z domu Roterbaum, córka Szlamy
i Chawy z domu Lenga, urodziła się 13.05.1896 r. w Woli (gm. Grodzisk, pow. Warszawa), do Olkusza przybyła w 1915 r. z Zawiercia, była hafciarką777. W Olkuszu urodziła się czwórka ich dzieci: 09.02.1916 r. syn Benjamin-Moszek, 27.09.1917 r. syn Hersz,
20.08.1921 r. syn Mendel i 17.03.1926 r. córka Rojza. Początkowo mieszkali we własnym
domu przy Buchowieckiego 10, skąd 15.11.1934 r. przeprowadzili się na Mickiewicza 4.

Podpis Benjamina Goldfelda na liście uczniów siedmioklasowej powszechnej szkoły męskiej w Olkuszu
w 1926 r. (źródło: http://polska1926.pl/karty/16420)
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W dziale „Hafciarze” pod adresem „Al. Mickiewicza 4” widnieje „Goldfeld Elma” (Przewodnik gospodarczy województw kieleckiego, krakowskiego i śląskiego 1938, s. 38).
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Benjamin-Moszek Goldfeld (źródło: https://www.geni.com/people/
Benjamin-Goldfeld/6000000173748895244)

28.02.1941 r. rodzice z synem Herszem i córką Rojzą przeprowadzili się na Górniczą 26. W getcie mieszkali przy Dorfstr. 9, skąd 12.03.1942 r. Rojza wywieziona została
do obozu pracy, odnotowana na liście wysłanych tego dnia kobiet pod poz. 34778.
Rodzice oraz synowie Hersz i Mendel zamordowani zostali w czasie wojny. Wojnę przeżyli Rojza i Benjamin-Moszek.
Przy Bóżnicznej 16 mieszkała siostra Zajdela Dydji Szajndla Helisiewicz.
Abram i Idesa/Judesa z domu Dąbek ZILBERSZTAJN/ZYLBERSZTAJN
oraz córki Sura, Bajla, Cyrla i Rachela oraz syn Mordka Wolf
Abram, syn Wólfa i Sury z domu Goldszmit, urodził się w 1886 r. w Chechle (gm.
Bolesław, pow. Olkusz), skąd w 1888 r. przybył do Olkusza, był robotnikiem-krawcem. Jego żona Idesa/Judesa z domu Dąbek, córka Moszka i Szajndli z domu Cieszkowska, urodziła się w 1898 r. w Pilicy, skąd przybyła do Olkusza w 1918 r. Pobrali
się w listopadzie 1917 r. w Pilicy. W Olkuszu urodziły się ich dzieci: 25.09.1919 r. córka Sura, 10.07.1920 r. córka Bajla, 20.07.1923 r. córka Cyrla, 01.03.1927 r. córka Rachela
i 17.01.1937 r. syn Mordka Wolf. Początkowo mieszkali przy pl. Piłsudskiego 10, skąd
01.06.1935 r. przeprowadzili się na Mickiewicza 4, tu urodził się najmłodszy syn.
Rodzice, córki Sura, Cyrla i Rachela oraz syn zamordowani zostali w czasie wojny. Wojnę przeżyła Bajla, odnotowana na powojennym spisie Żydów b. mieszkańców miasta Olkusz przebywających na terenie Dolnego Śląska pod poz. 55779.
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Moszek i Itla z domu Welner ABRAMOWICZ oraz córki Ruchla i Tauba
oraz synowie Abram, Szapsia i Fajwel
Moszek, syn Abrama i Ruchli z domu Mącznik, urodził się 06.06.1895 r. w Wolbromiu, w 1903 r. przybył do Olkusza z Dąbrowy Górniczej, był szewcem-robotnikiem.
Jego żona Itla z domu Welner, córka Herszlika i Rojzy z domu Goldfeld, urodziła się
w 1880 r. w Wolbromiu, skąd przybyła do Olkusza w 1905 r. Pobrali się 06.07.1920 r.
w Olkuszu. W Olkuszu urodziły się ich dzieci: 12.01.1906 r. córka Rojza (choć rejestr
odnotowuje w innym miejscu Wolbrom jako miejsce jej urodzenia), 24.10.1910 r. bliźnięta córka Ruchla i syn Abram, 26.03.1919 r. syn Szapsia, 20.01.1923 r. córka Tauba
i 11.06.1926 r. syn Fajwel. Początkowo mieszkali przy Sławkowskiej 9 (wcześniejsza
numeracja 15), skąd 03.04.1934 r. Rojza przeprowadziła się na Gęsią 1, a 06.11.1937 r.
pozostała rodzina na Mickiewicza 4.

Podpis Abrama Abramowicza 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)

Rodzice i Ruchla 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. 109-111780. Los Tauby oraz synów
jest nieznany.
Przy Gęsiej 1 mieszkała córka Rojza Abramowicz.
Jankiel Josek i Fajgla z domu Szykman ELBAUM oraz córki Chaja i Chana Pesla
Jankiel Josek, syn Majera i Chendli z domu Szykman, urodził się 14.10.1881 r.
w Olkuszu, był handlarzem. Jego żona Fajgla z domu Szykman, córka Jakóba Zawela i Laji Sury z domu Szykman, urodziła się 17.08.1886 r. w Sławkowie, skąd przybyła do Olkusza w 1905 r. Pobrali się 18.08.1905 r. w Sławkowie. W Olkuszu urodziły
się ich dzieci: 19.08.1906 r. syn Icek-Chaim, 06.09.1909 r. syn Szlama, 01.10.1915 r. córka
Chaja i 05.09.1921 r. córka Chana Pesla. Początkowo mieszkali przy 3 Maja 8, skąd
15.11.1937 r. Icek-Chaim przeprowadził się do Sosnowca, a 31.07.1939 r. pozostała rodzina na Mickiewicza 4.
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12.02.1940 r. Szlama przeprowadził się na Buchowieckiego 8. 16.06.1941 r. pozostała rodzina przeprowadziła się na Górniczą 5. W getcie mieszkali przy Wolbromerstr.
19, skąd 12.03.1942 r. Chana Pesla wywieziona została do obozu pracy, odnotowana
na liście kobiet wywiezionych tego dnia z olkuskiego getta pod poz. 18781.
Rodzice i córka Chaja zamordowani zostali w czasie wojny. Los Chany Pesli jest
nieznany.
Przy Buchowieckiego 8 mieszkał syn Szlama, wojnę przeżył syn Icek-Chaim,
który przeprowadził się przed wojną do Sosnowca.

Z lewej ściana szczytowa Mickiewicza 12, parterowa zabudowa Mickiewicza 10 i 8, dwupiętrowa
kamienica przy Mickiewicza 6 i fragment Mickiewicza 4 (archiwum PTTK Olkusz)

Mickiewicza 6 (obecnie Mickiewicza 9)
Rejestr nie wskazuje właściciela, natomiast wykaz nieruchomości położonych
w Olkuszu z 1935 r. posiada maszynowy zapis „S-wie Jana Sperczyńskiego”782.
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K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 97.
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„Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, sygn. 1204/315, k.
4). Analogiczny zapis dotyczy sąsiedniego numeru 4, dziś nieistniejącej już zabudowy.
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Ejga/Ajga z domu Aronowicz ROZENFELD oraz córka Marjem z domu
Rozenfeld RYŃSKA i jej córki Sura-Rajzla, Pesla i Ruchla oraz wnuczka
Ruchla i wnuk Wulf ROZENFELD
Ejga/Ajga z domu Aronowicz, córka Lejzora i Marji, urodziła się w 1863 r. w Pilicy, do Olkusza przybyła w 1885 r. z Szyc (gm. Kidów, pow. Olkusz), wdowa, była
handlarką. Jej i Joska córka Marjem urodziła się 14.06.1891 r. w Olkuszu, razem
z nią mieszkały trzy jej i Chaima Ryńskiego córki urodzone w Olkuszu: 26.06.1912 r.
Sura-Rajzla, 10.05.1914 r. Pesla i 20.08.1922 r. Ruchla. Przy babce mieszkało dwoje
urodzonych w Olkuszu dzieci jej córki Rywki Rozenfeld: 01.05.1918 r. córka Ruchla
i 10.06.1921 r. syn Wulf.

Podpis Wulfa Rozenfelda (z uwagi na wiek identyfikacja niepewna) na liście uczniów siedmioklasowej
powszechnej szkoły męskiej w Olkuszu w 1926 r. (źródło: ?)

Ejga zmarła 11.08.1940 r. w Olkuszu.
Marjem z córkami Surą-Rajzlą i Peslą zamordowane zostały w czasie wojny, wywiezione do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca
1942 r., odnotowane zostały na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 348-350783.
Los Ruchli i Wulfa Rozenfeldów jest nieznany. Wojnę przeżyła Ruchla Ryńska, odnotowana na powojennym wykazie osób zarejestrowanych w Olkuszu pod poz.
88784 i spisie Żydów b. mieszkańców miasta Olkusz przebywających na terenie Dolnego Śląska pod poz. 50785.
Izrael Icek ZONABEND oraz synowie Szaja-Fajwel i Abram
Izrael Icek urodził się 04.03.1913 r., do Olkusza przybył 31.03.1938 r. z Krakowa, był
kuśnierzem. Początkowo mieszkał przy Daszyńskiego 40a, od 27.05.1938 r. przeprowadził się na Mickiewicza 6. Tutaj urodzili się jego i Chany Tołcy z domu Blada/Blady synowie: Szaja-Fajwel 16.08.1938 r. i Abram 31.05.1940 r. Chana-Tołca odnotowana jest w rejestrze przy rodzicach na Górniczej 24/26, starszy jej syn ma adnotację
„przy ojcu”, ale młodszy już „przy rodzicach”, choć sama Chana-Tołca nie pojawia się
z nimi pod adresem Mickiewicza 6.
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Izrael Icek i Chana Tołca pobrali się 14.11.1940 r. w Strzemieszycach Wielkich.
Wszyscy zamordowani zostali w czasie wojny.
Przy Górniczej 24/26 mieszkała żona Izraela Icka Chana Tołca.
Szaja i Sura z domu Lewkowicz ROZENBERG oraz córki Frajda i Gitla Laja
oraz synowie Mosiek Chaim i Mordka Perec
Szaja, syn Icka i Małki Perli urodzonej Kamrat, urodził się 31.12.1888 r. w Cianowicach (pow. Olkusz), był kupcem, do Olkusza przybył w 1916 r. z Zerwanej (gm. Michałowice, pow. Miechów). Jego żona Sura z domu Lewkowicz, córka Jochyma i Tauby
z domu Gutfeld, urodziła się 20.03.1894 r. w Olkuszu. Pobrali się 30.12.1915 r. w Olkuszu, tutaj urodziła się czwórka ich dzieci: 29.05.1917 r. córka Frajda, 01.05.1919 r. syn
Mosiek Chaim, 21.01.1922 r. syn Mordka Perec i 22.11.1928 r. córka Gitla Laja.
Rodzice 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. 164-165786. Los Gitli Laji oraz synów jest
nieznany, choć być może Gitla Laja ocalała. Wojnę przeżyła Frajda, odnotowana na
powojennym spisie Żydów b. mieszkańców miasta Olkusz przebywających na terenie Dolnego Śląska pod poz. 48787.
Przy Żuradzkiej 1 mieszkała siostra Sury Laja Lewkowicz, być może ich siostrą
była także mieszkająca przy 3 Maja 2 Gitla Przyrowska.
Rywka z domu Grajcar KORCFELD oraz Chana Małka z domu
Ajzensztark KORCFELD
Rywka z domu Grajcar, córka Wólfa i Chany z domu Adler, urodziła się w 1870 r.
w Olkuszu, była kupcową. Początkowo mieszkała przy Sławkowskiej/Buchowieckiego 10, wraz z siostrzenicą Libą Lają Korcfeld, a od 13.09.1935 r. przeprowadziła się
na Mickiewicza 6. Tu z kolei razem z nią mieszkała matka Liby Laji Chana Małka z domu Ajzensztark, urodzona w 1889 r., wyrobnica, która do Olkusza przybyła
w 1905 r. z Jędrzejowa.
26.08.1940 r. Rywka przeprowadziła się na Żuradzką 17.
Ich los jest nieznany.
Przy Buchowieckiego 10 mieszkała córka Chany Małki Liba Laja Korcfeld.
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Dawid-Fajwel ERLICH
Dawid-Fajwel, syn Chendeli i Macheli z domu Rozmaryn, urodził się 19.01.1884 r.
w Wolbromiu, do Olkusza przybył w 1917 r., był robotnikiem-furmanem. Początkowo mieszkał przy Augustjańskiej 20 m. 3, gdzie sublokatorką była Rywka Wajsman,
nauczycielka przybyła w 1929 r. z Końskich, która wróciła tam 31.07.1932 r. Dawid-Fajwel 10.10.1935 r. przeprowadził się na Mickiewicza 6.
Dawid-Fajwel 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. 149788.
Przy 3 Maja 20 mieszkała siostra Dawida-Fajwela Blima Szpryngier.
Izrael i Ruchla SŁOMNICCY oraz córki Maria Rywka i Adela
Izrael urodził się w 1876 r., był felczerem, jego żona Ruchla urodziła się w 1886 r.,
do Olkusza przybyli 02.07.1937 r., a z nimi ich dwie córki Maria Rywka i Adela.
14.02.1941 r. przeprowadzili się na Górniczą 4. W getcie mieszkali pod adresem
Sikorka 7, skąd 12.03.1942 r. obie córki wywiezione zostały do obozu pracy, odnotowane na liście wywiezionych tego dnia kobiet pod poz. 77-78789.
Ich los jest nieznany.
Ruchla BLUMENFELD oraz Nuchym i Curtla z domu
Sztajnberg BLUMENFELD oraz córka Tauba i syn Fiszel
Ruchla, córka Herszlika i Fajgli z domu Kerner, urodziła się w 1908 r. w Olkuszu,
była krawcową. Jej brat Nuchym/Nuchim urodził się 22.01.1902 r. w Olkuszu/Sułoszowej, był robotnikiem furmanem, jego żona Curtla z domu Sztajnberg, córka Fiszela i Ruchli Sury z domu Erenfrid, urodziła się 05.06.1903 r. w Olkuszu. Pobrali się
10.03.1933 r. w Olkuszu, tutaj urodziły się ich dzieci: 20.07.1934 r. syn Fiszel i 28.01.1936 r.
córka Tauba. Ruchla początkowo mieszkała z matką i dwojgiem rodzeństwa przy
Krzywej 8, skąd 15.01.1938 r. przeprowadziła się z matką i siostrą na Augustiańską
1. Nuchym początkowo mieszkał przy Buchowieckiego 8, skąd 25.04.1933 r. przeprowadził się na Górniczą 32, gdzie mieszkał z żoną i dwójką dzieci. Stamtąd 15.07.1938 r.
przeprowadzili się na Augustiańską 1, gdzie zamieszkali z matką i dwoma siostrami
Nuchyma. 12.07.1939 Ruchla z rodziną brata przeprowadzili się na Mickiewicza 6.
Ruchla, Nuchym i Curtla zamordowani zostali w czasie wojny, Ruchla wywieziona została do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie
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czerwca 1942 r., odnotowana na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 220790 (wraz
z matką Fajglą). Los Tauby i Fiszela jest nieznany.
Przy Augustiańskiej 1 mieszkała matka Ruchli i Nuchyma oraz ich siostra Marjem, a przy Krzywej 8 brat Chaim-Mordka. Przy Wolbromskiej 2 mieszkała matka
Curtli oraz jej siostra Chana i brat Icek, a przy 3 Maja 5 brat Berek Sztajnberg.
Tauba-Chaja WEKSBERG
Tauba-Chaja, córka Rubina i Szpryncy z domu Waltman, urodziła się 14.01.1897 r.
w Olkuszu. Do 12.07.1939 r. mieszkała przy matce z siostrą Ruchlą przy pl. Piłsudskiego 16, skąd przeprowadziła się na Mickiewicza 6. Prawdopodobnie była drugą żoną
Moszka Sznicera, mieszkającego z dziećmi przy pl. Piłsudskiego 30.
Tauba-Chaja zamordowana została w czasie wojny, wraz z trojgiem synów
Moszka Sznicera wywieziona do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowana została na częściowej liście deportacyjnej
pod poz. 392 (matka Tauby Chaji Weksberg Szprynca odnotowana została pod poz.
391, a synowie Moszka Sznicera pod poz. 393-395)791.
Przy pl. Piłsudskiego 16 mieszkała matka Tauby-Chaji i jej siostra Ruchla, która
przeżyła wojnę.
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