
496

Ulica 
Parczewska

Przedwojenna ulica Parczewska to współczesna ulica Floriańska ciągnąca się 

od Rynku do ulicy Górniczej. Według wykazu nieruchomości położonych w mieście 

Olkuszu z 1935 r. pod numerem 5 znajdowały się miejskie jatki, a pod numerem 7 re-

miza strażacka803. Mieszkała przy niej głównie ludność żydowska, a także rzymscy 

katolicy i jeden greko-katolik.

Wizyta	generała	Hallera,	02.09.1919 r.,	od	lewej	pl.	Piłsudskiego	27	(fragment)	i	26,	Parczewska	1,	
wylot	ulicy	Parczewskiej	do	rynku,	Parczewska	2,	fragment	pl.	Piłsudskiego	25	(fotogr.	„Studjo”	Olkusz,	

źródło:	https://osa.archiwa.org/dokumenty/PL_1047_001_005_03)

803	 „Wykaz	nieruchomości	położonych	w	mieście	Olkuszu”	z	1935 r.	(AP	Katowice,	sygn.	1204/315,	k.	10).
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Parczewska 1 (obecnie Floriańska 1)
Według rejestru, właścicielem domu był mieszkający w nim z rodziną lekarz me-

dycyny Wincenty Gorczyca804, rzymski katolik.

Szlama Józef i Sura Chana z domu Fridman/Frydman MACNER 

oraz córka Bajla Brajndla

Szlama Józef, syn Szmula Hersza i Ruchli z domu Lipszyc, urodził się 13.11.1868 r. 

w Olkuszu, był kupcem. Jego żona Sura Chana z domu Fridman/Frydman, córka 

Mordki i Bajli Brajndli z domu Macner, urodziła się 28.11.1880 r. w Olkuszu. W Olku-

szu urodziło się dwoje dzieci Szlamy Józefa: 14.09.1903 r. syn Jakób-Josek, którego 

matką była Zysla z domu Grinsztajn, i 05.05.1917 r. córka Bajla Brajndla, której mat-

ką była Sura Chana. 20.10.1937 r. Jakób-Josek przeprowadził się na Szpitalną 40a.

01.02.1941 r. rodzice z córką przeprowadzili się na Augustiańską 24. W getcie 

mieszkali przy Ostlandstr. 28, skąd 12.03.1942 r. Brajndla wywieziona została do obo-

zu pracy, odnotowana na liście wywiezionych tego dnia kobiet pod poz. 57805.

Wszyscy zamordowani zostali w czasie wojny, rodzice wywiezieni zostali do 

obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r., od-

notowani na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 660-661806.

Przy Szpitalnej 40a mieszkał syn Jakób-Josek, przy Augustjańskiej 24 m. 2 syn 

Moszek-Hersz, a przy pl. Piłsudskiego 18 córka Prywa Szwarc. Przy Krakowskiej 12 

mieszkała siostra Sury Chany Marjem Frydman.

Od 20.01.1930 r., gdy przeprowadzili się z Łodzi, pod tym adresem mieszkała ro-

dzina Wolfinów: Minasza, syn Szabsy i Perli, urodził się w 1880 r. w Brześciu, był kup-

cem, jego żona Henia z domu Wajnsztejn, córka Arona i Chaji, urodziła się w 1887 r. 

w Knyszynie oraz trzech urodzonych w Białymstoku synów: 31.08.1914 r. Szabsa, 

22.06.1916 r. Aron i 01.10.1922 r. Izrael. W 1934 r. przeprowadzili się do Warszawy (choć 

przy Izraelu brak adnotacji o przeprowadzce).

804	 Potwierdza	to	„Wykaz	nieruchomości	położonych	w	mieście	Olkuszu”	z	1935 r.	(AP	Katowice,	sygn.	
1204/315,	k.	10).

805	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	98.
806	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	138.
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Parczewska 2807 (obecnie Floriańska 2)
Według rejestru, właścicielką domu była mieszkająca w nim z rodziną Mechele 

Hocherman808.

Mechele/Machela z domu Lender HOCHERMAN oraz córka Pesla 

z domu Hocherman i Pinches PARASOL oraz ich syn Rubin-Jakób 

oraz syn Abram i Aleksandra z domu Sokolska I voto Gätjens HOCHERMAN

Mechele/Machela z domu Lender, córka Rubina i Chaji z domu Frydman, urodzi-

ła się 20.07.1860 r. w Olkuszu, właścicielka domu, utrzymywała się z czynszu lokator-

skiego, wdowa. Razem z nią mieszkało dwoje jej i (Rubina-)Jakóba dzieci, które uro-

dziły się w Olkuszu: 25.01.1894 r. córka Pesla i 13.04.1899 r. syn Abram. 12.11.1925 r. 

w Olkuszu pobrali się Pesla i Pinches Parasol, syn Jochima-Dawida i Rajzli z domu 

Klajman, urodzony 01.08.1898 r. w Będzinie, który 27.09. 1929 r. przeprowadził się do 

Olkusza z Düsseldorfu (Niemcy), był agentem towarzystwa Piast. W Olkuszu 

14.09.1929 r. urodził się ich syn Rubin-Jakób. 28.03.1935 r. w Gdańsku pobrali się 

Abram i Aleksandra z domu Sokolska I voto Gätjens, córka Nissona Mojsieja i Syrili 

z domu Jarowicka, urodzona 07.07.1908 r. w Ekaterynosławiu (Rosja), która 

04.01.1939 r. przeprowadziła się do Olkusza z Antwerpii (Belgia). Abram był urzędni-

kiem prywatnym. Spis abonentów telefonicznych z 1929 r. podaje Machelę Hocher-

man z numerem 26 pod adresem Parczewska 66 (prawdopodobnie osobna numera-

cja lokali użytkowych)809.

Od	lewej	Lorka	Laja,	Rubin	Jakob	 
Hocherman,	Machla	z	domu	 
Lender	Hocherman,	Regina	(Ryw-
ka)	Bronsztajn,	NN,	Pesla	Parasol,	
chłopiec	Mark	Bronsztajn	–	zdjęcie	
zrobione	w	domu	Hochermanów	przy	
Parczewskiej	2	
(źródło:	archiwum	Irit	Lanir)

807	 Por.	zdjęcie	dla	adresu	Parczewska	1.
808	 „Wykaz	nieruchomości	położonych	w	mieście	Olkuszu”	z	1935 r.	zawiera	maszynowy	zapis	„S-wie	

Jakóba	Hochermana”,	w	którym	skreślone	dwa	pierwsze	wyrazy	i	nadpisano	je	„Szymon	Hocherman”	
(AP	Katowice,	sygn.	1204/315,	k.	10).

809 Spis Abonentów Państwowej Sieci Telefonicznej w Zagłębiu Dąbrowskiem 1929,	s.	229.
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15.04.1940 r. Abram i Aleksandra przeprowadzili się na Daszyńskiego 22. 

12.11.1940 r. Mechele i Parasolowie przeprowadzili się na Daszyńskiego 28. 11.08.1941 r. 

Abram i Aleksandra przeprowadzili się na Daszyńskiego 31.

Mechele, syn Abram i jego żona Aleksandra zamordowani zostali w czasie woj-

ny. Parasolowie przeżyli wojnę, odnotowani zostali na powojennym wykazie osób 

zarejestrowanych w Olkuszu, poz. 79-80 i 82810, zachowała się także karta informa-

cyjna nr 141865 Pinchesa/Pinkusa sporządzona w komitecie żydowskim w Olkuszu 

w styczniu 1946 r.

Przy pl. Piłsudskiego 1 mieszkał brat Macheli Josek Lender, a przy Krakowskiej 

9 siostra Blima Kerner. Prócz Pesli i Abrama pod tym samym adresem mieszkała 

także córka Macheli Blima Federman, a przy 3 Maja 41 córka Chawa Wajselfisz.

Według prawnuczki Macheli Irit Lanir, Hochermanowie mieli ośmioro dzieci: 

Sarę Szwajcer (babkę Irit), która mieszkała z rodziną w Będzinie, Lorkę Laję Szapirę, 

Szlamę Hersza, Rywkę Bronsztajn, która mieszkała w Belgii, Szymona, Abrama, Peslę 

Parasol i Blimę Federman. Na olkuskim nowym cmentarzu żydowskim zachował się 

fragment nagrobka syna Rubina-Jakóba i Macheli Szlamy Hersza Hochermana:

(źródło:	K.	Kocjan,	A.	Michałowska,	D.	Rozmus,	M.	Rozmus,	A.	Witek,	Nowy cmentarz żydowski w Olkuszu,	s.165)

810	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	164.
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Moszek i Blima z domu Hocherman FEDERMAN oraz córki Chana, Chaja i Sura

Moszek, syn Lewka i Marii z domu Szpryngier, urodził się 24.02.1884 r. w Sosnowcu, 

skąd w 1904 r. przeprowadził się do Olkusza, był kupcem. Jego żona Blima z domu Ho-

cherman, córka Jakóba i Macheli z domu Lender, urodziła się 07.02.1884 r. w Olkuszu. 

Pobrali się 26.03.1903 r. w Olkuszu. Mieli czworo dzieci: 16.01.1904 r. w Olkuszu urodziła 

się córka Chana, 06.06.1907 r. w Sosnowcu urodził się syn Josek, 04.11.1909 r. w Olkuszu 

urodziła się córka Chaja i 27.07.1914 r. w Olkuszu urodziła się córka Sura. 15.10.1935 r. Cha-

ja przeprowadziła się do Tarnowskich Gór. 06.08.1936 r. Josek przeprowadził się na pl. 

Piłsudskiego 21, gdzie zamieszkał z żoną Rywką z domu Fuksbruner, z która pobrali się 

27.01.1936 r. w Olkuszu. Chaja powróciła 01.02.1937 r. z Tarnowskich Gór.

Podpis	Sury	Federman	na	liście	uczennic	siedmioklasowej	powszechnej	szkoły	żeńskiej	w	Olkuszu	
w	1926 r.	(źródło:	http://polska1926.pl/karty/30360)

06.03.1941 r. przeprowadzili się na Górniczą 11.

Wszyscy zamordowani zostali w czasie wojny.

Przy pl. Piłsudskiego 21 mieszkał syn Josek. Pod tym samym adresem co Feder-

manowie mieszkała matka Blimy oraz jej siostra Pesla Parasol i brat Abram Ho-

cherman, a przy 3 Maja 41 siostra Chawa Wajselfisz.

Lejzor i Sura Dyna z domu Szpigelman BLUM oraz córka Ela Hena i syn Majer Wolf.

Lejzor urodził się 21.12.1902 r., był handlarzem. Jego żona Sura Dyna z domu Szpi-

gelman, córka Majera i Eli Chany z domu Szarf, urodziła się 06.03.1902 r. w Sławkowie. 

Do Olkusza przybyli 16.12.1935 r. z Będzina. Sura Dina wcześniej mieszkała już w Olku-

szu, do którego przybyła w 1906 r. ze Strzemieszyc i do przeprowadzki 25.01.1932 r. do 

Będzina mieszkała jako handlarka w domu siostry Chany przy Augustiańskiej 28 m. 

2 wraz z dwoma innymi siostrami. Pobrali się 22.05.1938 r. w Olkuszu, tutaj urodziło się 

dwoje ich dzieci: 20.03.1931 r. syn Majer Wolf i 28.11.1935 r. córka Ela Hena.

22.11.1940 r. przeprowadzili się na Bóżniczną 22, od 24.01.1941 r. zamieszkali przy 

Augustiańskiej 30, a od 14.03.1941 przeprowadzili się na Augustiańską 28.

Wszyscy zamordowani zostali w czasie wojny, wywiezieni do obozu zagłady 

w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowani na czę-

ściowej liście deportacyjnej pod poz. 193-194811.

811	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	127.
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Przy Żuradzkiej 1 mieszkał brat Sury Dyny Josek-Mosiek Szpigelman, a przy 

Augustiańskiej 28 m. 4 brat Nuchym Szpigielman i siostra Rywka-Chaja Goldszajn.

Od	lewej	fragment	Parczewskiej	2,	wylot	ulicy	Parczewskiej	do	rynku	(pl.	Piłsudskiego)	z	wieżą	ciśnień,	
Parczewska	1,	fragment	Parczewskiej	3	(źródło:	FB	Ziemia	Olkuska,	archiwum	Andrzeja	Gorczycy)

Parczewska 3 (obecnie Floriańska 3)
Według rejestru, właścicielką domu była mieszkająca w nim z dziećmi Blima

-Rywka Jaskierowicz812.

Blima-Rywka z domu Chęcińska JASKIEROWICZ oraz córki Chana-Ruchla i Cha-

wa-Małka oraz syn Lejb-Wolf

Blima-Rywka z domu Chęcińska, córka Huny-Szaji i Sury-Fajgli z domu Blu-

menzon, urodziła się 15.02.1876 r. w Olkuszu, właścicielka domu, kupcowa właściciel-

ka sklepu, wdowa. Razem z nią mieszkało czworo jej i Dawida-Szlamy dzieci, które 

urodziły się w Olkuszu: 16.10.1907 r. syn Lejb-Wolf, 10.11.1909 r. córka Chana-Ruchla, 

07.01.1911 r. córka Chawa-Małka i nieznana z daty urodzenia córka Frajdla. Przy Frajdli 

812	 „Wykaz	nieruchomości	położonych	w	mieście	Olkuszu”	z	1935 r.	zawiera	maszynowy	zapis	„S-wie	 
J.	Jaskierowicza”	(AP	Katowice,	sygn.	1204/315,	k.	10).
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mieszkała jej urodzona w Olkuszu córka Chaja Laja Jaskierowicz. Od 1932 r. jako sub-

lokator mieszkał przybyły z Dąbrowy Górniczej Dawid Forens, handlarz. 04.09.1933 r. 

przybyła z Nowego Sącza Fajgla Bodner, córka Arona i Jentli, pracownica, slużąca. 

28.01.1934 r. wyprowadziły się do Dąbrowy Górniczej Fajgla z córką Chają Lają i Fajglą 

Bodner. 18.10.1934 r. przeprowadził się do Dąbrowy Górniczej Dawid Forens.

Ich los jest nieznany.

Mordka-Lejbuś i Frymeta z domu Drach DRACH oraz Ajzyk i Fajgla 

z domu Drach KWALCWASER oraz córki Estera i Ruda oraz syn Wulf

Mordka-Lejbuś, syn Berka i Estery Marji z domu Blumensztajn, urodził się 

21.01.1858 r. w Olkuszu. Jego żona Frymeta z domu Drach, córka Wulfa i Rudej 

z domu Szpektygier, urodziła się 04.03.1862 r. w Wolbromiu. Pobrali się 21.01.1880 r. 

w Wolbromiu. Ajzyk, syn Majera i Bajli z domu Estrajcher, urodził się 13.06.1898 r. 

w Książu Wielkim, do Olkusza przybył w 1922 r. ze Skały. Jego żona Fajgla z domu 

Drach, córka Mordki-Lejba i Frymety z domu Drach, urodziła się 14.04.1894 r. w Ol-

kuszu. Pobrali się 18.08.1927 r. w Olkuszu, tutaj urodziły się ich dzieci: 17.12.1928 r. cór-

ka Estera, 25.11.1930 r. córka Ruda i 20.11.1933 r. syn Wulf.

Frymeta zmarła 16.10.1939 r. w Olkuszu. Mordka-Lejbuś zmarł 16.05.1940 r. 

w Olkuszu.

Wszyscy 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. 215-219813.

Przy Krzywej 8 mieszkał brat Ajzyka Chil Kwalcwaser. Przy 3 Maja 93 mieszkała 

siostra Fajgli Chana Szafirsztejn, a przy Górniczej 28 siostra Sura-Rywka Czamańska.

Abram-Icyk i Ajdla z domu Gutfeld CZERNER 

oraz córki Frajda-Gitla, Chawa i Chaja oraz synowie Jakób-Berek i Chaim

Abram-Icyk, syn Wolfa i Sory-Bajli z domu Poznańskiej, urodził się 10.03.1892 r. 

w Żarkach, był robotnikiem-krawcem, w 1916 r. przybył do Olkusza z Bolesławia. 

Jego żona Ajdla z domu Gutfeld, córka Mordki i Szajndli z domu Szterner, urodziła 

się 26.08.1896 r. w Olkuszu. Pobrali się 12.08.1920 r. w Olkuszu, tutaj urodziły się ich 

dzieci: 20.02.1923 r. córka Frajda-Gitla, 01.06.1924 r. córka Chawa, 04.03.1927 r. syn Ja-

kób-Berek, 17.07.1929 r. syn Chaim i 24.03.1932 r. córka Chaja.

813	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	128.
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Rodzice, synowie i córka Chaja 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. 464-468814. Los Fraj-

dy-Gitli i Chawy jest nieznany.

Przy Pocztowej 12 mieszkała siostra Abrama-Icyka Liba-Ruda Cymbler, a przy pl. 

Piłsudskiego 30 brat Josif Czerny. Przy 3 Maja 28 mieszkała matka Ajdli oraz jej sio-

stra Mania Cyna i brat Josek Gutfeld, przy 3 Maja 2 siostra Ajdli Sura Erenfrid, przy 

Górniczej 17 brat Dawid Majer Gutfeld, a przy Górniczej 33 brat Szlama Gutfeld.

Lejbuś-Wólf/Wulf i Fajgla z domu Frajdman ŻMIDEK oraz córki Małka i Chwula

Lejbuś-Wólf/Wulf, syn Abrama Mordki i Estery Małki z domu Jaskierowicz, uro-

dził się 07.07.1910 r. w Olkuszu, był kupcem. Jego żona Fajgla z domu Frajdman, cór-

ka Dawida i Estery z domu Szpigler, urodziła się 18.12.1911 r. Pobrali się 08.01.1936 r. 

w Wolbromiu. 01.05.1936 r. przybyli do Olkusza: Lejbuś-Wólf z Będzina, a Fajgla 

z Wolbromia, gdzie mieszkała przy Krzywej 7. W Olkuszu urodziły się ich córki: 

15.11.1936 r. Małka i 04.12.1939 r. Chwula.

Matka i córki 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. 189-191815. Los Lejbusia-Wólfa jest nieznany. 

Parczewska 4 (obecnie Floriańska 4)
Według rejestru, właścicielami domu byli mieszkający w nim z rodzinami bracia 

Abram-Berek i Moszek Glazerowie816.

Abram-Berek i Blima z domu Fajner GLAZER oraz synowie Pałtyl i Judka

Abram-Berek, syn Pałtyla i Laji z domu Grosman, urodził się 07.05.1894 r. w Ol-

kuszu, właściciel domu, był robotnikiem-krawcem. Jego żona Blima z domu Fajner, 

córka Herszela-Berka i Rachli z domu Goldfeld, urodziła się w 1899 r. w Olkuszu. 

Pobrali się 10.07.1933 r. w Olkuszu, tutaj urodziły się ich synowie: 14.06.1926 r. Pałtyl 

i 18.06.1928 r. Judka.

814	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	134.
815	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	127.
816	 „Wykaz	nieruchomości	położonych	w	mieście	Olkuszu”	z	1935 r.	zawiera	maszynowy	zapis	„S-wie	

Pałtyla	Glazera	i	Rozenblum”	(AP	Katowice,	sygn.	1204/315,	k.	10).
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Rodzice i syn Judka zamordowani zostali w czasie wojny, matka i Judka wy-

wiezieni zostali do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie 

czerwca 1942 r., odnotowani na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 426-427817. 

Los Pałtyla jest nieznany.

Pod tym samym adresem mieszkał brat Abrama-Berka Moszek. Przy Górniczej 

31 mieszkały siostry Blimy Gołda, Estera i Perla Fajner, przy Górniczej 13 siostra 

Tauba Rozenfeld, a przy 3 Maja 80 siostra Rachla Goldfeld.

Moszek i Chawa Laja z domu Hupert GLAZER oraz córka Ita Sura i syn Pałtyl Joel

Moszek, syn Pałtyla i Laji Ity z domu Grosman, urodził się 23.01.1900 r. w Olku-

szu, właściciel domu, był niewykwalifikowanym robotnikiem-wyrobnikiem. Jego 

żona Chawa Laja z domu Hupert, córka Wólfa i Rywki Gitli z domu Frajlich, uro-

dziła się w październiku 1901 r. w Olkuszu. Pobrali się 06.08.1939 r. w Olkuszu, tutaj 

urodziły się ich dzieci: 20.10.1932 r. córka Ita Sura i 04.05.1934 r. syn Pałtyl Joel. Chawa 

Laja przybyła do Olkusza 15.10.1934 r. z Dąbrowy Górniczej i zamieszkała jako sub-

lokatorka, gospodyni.

Chawa Laja i dzieci zamordowani zostali w czasie wojny, wywiezieni do obozu za-

głady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowani zo-

stali na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 584-586818. Los Moszka jest nieznany.

Przy Bóżnicznej 20 m. 1 mieszkała matka Chawy Laji z jej siostrami Blima i Esterą.

Szlama Hersz i Rywka z domu Szpigler FRIDMAN/FRYDMAN oraz syn Lejbuś

Szlama Hersz, syn Icka Majera i Ruchli z domu Szykman, urodził się 23.07.1903 r. 

w Olkuszu, właściciel domu, był szewcem, wcześniej mieszkał z rodzicami i ro-

dzeństwem przy Bóżnicznej 24 m. 4. Jego żona Rywka z domu Szpigler urodziła się 

w 1905 r., do Olkusza przybyła 30.08.1937 r. z Żarnowca, gdzie mieszkała przy War-

szawskiej 39. Pobrali się 12.08.1937 r. w Wolbromiu. 20.07.1938 r. w Olkuszu urodził się 

ich syn Lejbuś. Szlama-Hersz przeprowadził się do nich 06.02.1939 r.

28.08.1941 r. przeprowadzili się na pl. Piłsudskiego 25.

Szlama Hersz zamordowany został w czasie wojny. Los Rywki i Lejbusia jest 

nieznany.

Przy 3 Maja 16 mieszkali rodzice i pięcioro rodzeństwa Szlamy Hersza.

817	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	133.
818	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	136.
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Parczewska 8
Według rejestru, właścicielem domu był Dawid-Berek Gliksztajn819, który miesz-

kał w nim do 1936 r., a po paru miesiącach wrócił jako sublokator, by w 1938 r. prze-

prowadzić się do Dąbrowy Górniczej.

Lewek i Bluma z domu Gliksztajn WAJNSZTOK oraz córki Frajda Małka, Gitla 

i Rachela oraz synowie Rubin i Izrael

Lewek, syn Chaima-Dawida i Rywki z domu Frajberger, urodził się 15.08.1900 r. 

w Wolbromiu, skąd przybył do Olkusza w 1924 r., był kupcem. Jego żona Bluma 

z domu Gliksztajn, córka Berka i Sury z domu Macner, urodziła się 17.08.1892 r. w Ol-

kuszu. Pobrali się 15.10.1923 r. w Olkuszu, tutaj urodziły się ich dzieci: 12.06.1924 r. syn 

Rubin, 10.10.1925 r. córka Frajda Małka, 12.02.1929 r. córka Gitla, 01.12.1932 r. córka Ra-

chela i 03.01.1935. syn Izrael.

Izrael	Wajnsztok	(źródło:	http://www.remember-us.org/pdfs-newsletters/remember_us_summer12.pdf)

Rejestr odnotowuje, że przy córce zamieszkał ojciec Dawid-Berek Gliksztajn po 

powrocie z Buchowieckiego, co opisano bardziej szczegółowo poniżej.

09.03.1941 r. rodzina Wajnsztoków przeprowadziła się na Wolbromską 1. W getcie 

mieszkali przy Randstr. 13, skąd 12.03.1942 r. Frajda Małka wywieziona została do 

obozu pracy, odnotowana na liście wywiezionych tego dnia kobiet pod poz. 101820.

Rodzice, córki Gitla i Rachela oraz synowie zamordowani zostali w czasie wojny. 

Wojnę przeżyła Frajda Małka odnotowana na powojennym wykazie osób zareje-

strowanych w Olkuszu pod poz. 120821.

819	 Potwierdza	to	„Wykaz	nieruchomości	położonych	w	mieście	Olkuszu”	z	1935 r.	(AP	Katowice,	sygn.	
1204/315,	k.	10).

820	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	98.
821	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	164.
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Do 01.12.1936 r. mieszkał pod tym adresem Dawid-Berek Gliksztajn, właściciel 

domu, urodzony 20.01.1857 r. w Olkuszu, syn Rubina i Gitli Ity z domu Najmark, mąż 

Sory z domu Macner, urodzonej 13.01.1861 r. w Olkuszu, córki Szmula-Hersza i Rache-

li z domu Lipszyc, którzy pobrali się 05.09.1873 r. w Olkuszu. Razem z nimi mieszkała 

ich córka Gitla, urodzona 18.05.1907 r. w Olkuszu, która 31.05.1934 r. poślubiła w Olku-

szu Chaima Dawida Kuperberga i 29.05.1934 r. przeprowadziła się do Dąbrowy Gór-

niczej. Sora zmarła 12.03.1935 r. w Olkuszu. 15.11.1935 r. przeprowadziła się z Będzina 

Ajga Dawidman, która zamieszkała jako sublokatorka gospodyni. 31.12.1935 r. prze-

prowadził się z Sosnowca kupiec Berek Tropauer, urodzony 05.02.1892 r. w Olkuszu, 

syn Ic(y)ka-Majera i Rywki z domu Gliksztajn/Gliksztejn, który zamieszkał jako 

sublokator, a 02.03.1936 r. dołączył do niego z Sosnowca brat kupiec Abela Tropauer, 

urodzony 20.06.1899 r. w Olkuszu. 02.02.1936 r. Ajga przeprowadziła się do Sosnow-

ca. 03.08.1936 r. Berek powrócił do Sosnowca. 01.12.1936 r. Dawid Berek przeprowa-

dził się na Sławkowską/Buchowieckiego 10. 07.01.1937 r. Abela wyprowadził się do 

Sosnowca. 11.05.1937 r. Dawid Berek już jako sublokator (choć występuje także jako 

ojciec przy córce Blumie Wajnsztok) powrócił na Parczewską 8, a 03.03.1938 r. wy-

prowadził się do Dąbrowy Górniczej. Jego los jest nieznany.

Parczewska 10
Rejestr nie wskazuje właściciela, natomiast wykaz nieruchomości położonych 

w Olkuszu z 1935 r. posiada maszynowy zapis „Rubin Frenkiel” ze skreślonym na-

zwiskiem i dopisanym „Szenkier”822. Mieszkała tam tylko jedna rodzina żydowska.

Szmul Jankiel oraz syn Zysman i Sura Nechama z domu Feldman SZENKIER oraz 

wnukowie Aba i Berek

Szmul Jankiel, syn Zysmy i Bajli z domu Mandel, urodził się 06.09.1853 r. w Sob-

kowie (pow. Jędrzejów), wdowiec, w 1870 r. przeprowadził się z Jędrzejowa do Ol-

kusza. Jego i Hindy Brandli z domu Gliksztajn syn Zysman urodził się w 1891 r., 

najprawdopodobniej w Olkuszu, był nauczycielem żydowskim. Jego żona Sura 

Nechama z domu Feldman, córka Rubina i Jachwety z domu Tenenbaum, urodzi-

ła się 13.07.1885 r. w Jędrzejowie, tam też pobrali się 26.06.1910 r. Ich dzieci urodziły 

się w Wolbromiu: 10.10.1912 r. córka Bajla, w 1916 r. syn Berek i 04.04.1917 r. syn Aba. 

Matka z dziećmi przeprowadziła się w 1929 r. z Wolbromia do Olkusza i zamieszkali 

822	 „Wykaz	nieruchomości	położonych	w	mieście	Olkuszu”	z	1935 r.	(AP	Katowice,	sygn.	1204/315,	k.	10).
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z mężem i teściem przy Parczewskiej 10. Bajla wyjechała 20.10.1936 r. do Francji.

Od 01.09.1939 r., jako sublokatorka zamieszkała z nimi robotnica Sura Lewit, któ-

ra mieszkała tam do 07.04.1941 r., gdy przeprowadziła się na Wolbromską 2. Wcze-

śniej, bo 05.03.1941 r. rodzina Szenkierów przeprowadziła się na pl. Piłsudskiego 31, 

a na Parczewskiej 10 pozostał jedynie Berek. Aba jako zegarmistrz 17.08.1941 r. prze-

prowadził się na Pocztową 2.

Zysman i Aba zamordowani zostali w czasie wojny, los Szmula Jankiela, Sury 

Nechamy i Berka jest nieznany.


