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Ulica 
Pocztowa

Olkusz.	Widok	ogólny,	na	pierwszym	planie	ulica	Pocztowa	(źródło:	FB	Ziemia	Olkuska)

Ulica Pocztowa biegła od dzisiejszego skrzyżowania ulicy Świętokrzyskiej 

z Kazimierza Wielkiego lub Szpitalnej wprost do przejścia pod torami kolejowy-

mi, być może częściowo po istniejącym tam śladzie ulicy Na Skarpie między ulicą 

Świętokrzyską a skrętem zmieniającym jej przebieg na równoległy do torów, nie-

wykluczone jednak że – podobnie jak dziś – część jej odcinka biegła równolegle do 

ulicy 3 Maja.
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Pocztowa 21000

Według rejestru, właścicielką domu była zmarła w 1935 r. Estera-Chawa Szarf1001.

Juma i Chaja Mirla z domu Sonczow WARSZAWSCY, córka Bajla Ruchla 

i syn Mojżesz

Juma, syn Altera Dawida i Bajli z domu Frenkiel, urodził się 25.06.1899 r. w Szcze-

kocinach, był kupcem. Jego żona Chaja Mirla z domu Sonczow, córka Moszka i Ru-

chli Mindli z domu Szeps, urodziła się 25.09.1890 r. w Będzinie. W 1928 r. mieli prze-

prowadzić się z Będzina do Olkusza, choć ich syn Mojżesz urodził się w Olkuszu 

16.06.1927 r. Córka Bajla Ruchla urodziła się także tutaj 28.12.1929 r.

Juma	Warszawski
(źródło:	https://photos.yadvashem.org/photo-details.html?language=en&item_id=14135712&ind=0)

Cała rodzina zamordowana została w czasie wojny.

Przy Augustiańskiej 24 mieszkała siostra Jumy Blima-Rachla Cimberg, a przy 

Górniczej 28 siostra Chana Rojza Paliwoda/Poliwoda.

Dyna-Jacheta i Chaim SZARF

Dyna-Jacheta urodziła się 21.06.1902 r. w Olkuszu, a jej brat Chaim urodził się 

05.11.1904 r. w Olkuszu, oboje byli dziećmi He(j)nocha i Estery Chawy z domu Bu-

gajer. Mieszkali przy matce Esterze-Chawie z domu Bugajer, córce Kopela i Laji 

1000	 Zob.	zdjęcie	przy	adresie	3	Maja	8.
1001	 „Wykaz	nieruchomości	położonych	w	mieście	Olkuszu”	z	1935 r.	zawiera	maszynowy	zapis	„S-wie	

Henocha	Szarfa”	z	nadpisanym	imieniem	„Chaim”	(AP	Katowice,	1204/315,	k.	29).



605

z domu Manchajmer, która urodziła się 06.06.1872 r. w Będzinie, do Olkusza przyby-

ła w 1890 r. z Zawiercia, właścicielka domu, wdowa, zmarła 07.09.1935 r. w Olkuszu. 

Dyna-Jacheta zamordowana została w czasie wojny, wywieziona do obozu za-

głady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie 1942 r., odnotowana została 

na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 91002. Los Chaima jest nieznany.

Przy 3 Maja 66 mieszkała siostra Estery-Chawy Gitla Herman i brat Szulim Bo-

ruch Bugajer, a przy 3 Maja 68 brat Wolf Bugajer. Być może siostrą Dyny-Jachety 

i Chaima była Marjem-Blima Bankier z 3 Maja 35.

Lejbuś i Chaja z domu Zelinger HELLER, córka Laja i syn Chil-Lejzor

Lejbuś, syn Lajzera i Ruchli z domu Gotfryd, urodził się w 1889 r. w Będzinie, skąd 

przybył do Olkusza w 1915 r., był niewykwalifikowanym robotnikiem-wyrobnikiem. 

Jego żona Chaja z domu Zelinger, córka Chila i Laji z domu Sztejnberg, urodziła się 

27.06.1886 r. w Olkuszu. Pobrali się 27.05.1926 r. w Olkuszu, tu urodziły się ich dzieci: 

02.03.1917 r. syn Chil-Lejzor i 28.12.1920 r. córka Laja.

Wszyscy zamordowani zostali w czasie wojny, Chaja wywieziona została do 

obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie 1942 r., odnotowana 

na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 70 obok rodziny swego brata Abrama 

Zelingera1003.

Przy Pocztowej 10 mieszkał brat Chaji Abram Zleinger, a przy 3 Maja 3 brat Szlama.

Henoch i Ejdla z domu Fajner KOLIN, córka Szejndla i synowie Sender i Josek

Henoch, syn Abrama i Nachy z domu Kolin, urodził się 13.03.1892 r. w Niepołomicach 

(gm. Rokitno Szlach., pow. Będzin), był niewykwalifikowanym robotnikiem-furmanem. 

Jego żona Ejdla z domu Fajner, córka Chaima-Mordki i Dwojry z domu Sztark, urodziła 

się 03.01.1889 r. w Olkuszu. Pobrali się 18.01.1919 r. w Olkuszu, tu urodziły się ich dzieci: 

25.03.1925 r. syn Sender, 10.03.1928 r. syn Josek i 15.08.1930 r. córka Szejndla.

Ejdla zamordowana została w czasie wojny, wywieziona do obozu zagłady 

w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie 1942 r., odnotowana została na czę-

ściowej liście deportacyjnej pod poz. 1201004. Los pozostałych jest nieznany.

Przy Górniczej 24 mieszkał brat bliźniak Ejdli Josek, przy Augustjańskiej 5 m. 1 

siostra Chana Fajner, a przy Bóżnicznej 21 siostra Tauba Laja. Przy Krakowskiej 9 

mieszkała siostra ojca Ejdli Chana-Rudel Tendler.

1002	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	123.
1003	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	124.
1004	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	125.
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Lejbuś-Gecel i Blima-Złata z domu Kuperberg ERLICH, córka Perla 

oraz synowie Rafuel, Abram-Josek, Moszek i Chaim oraz Josek Lajb BERKOWICZ

Lejbuś-Gecel, syn Tobiasza-Chaima i Ruchli z domu Zilbersztajn, urodził się 

31.01.1889 r. w Wolbromiu, był robotnikiem-malarzem. Jego żona Blima-Złata z domu 

Kuperberg, córka Szlamy lub Mordki Borucha i Basy z domu Bakalarskiej, urodziła 

się 29.11.1892 r. w Dąbrowie (pow. Kielce), do Olkusza przybyła w 1913 r. z Kielc. Po-

brali się 15.09.1913 r. w Kielcach. Ich dzieci urodziły się w Olkuszu: 17.12.1914 r. syn 

Rafuel, 27.11.1918 r. syn Abram-Josek, 05.01.1922 r. córka Laja, 12.02.1923 r. córka Perla, 

15.08.1928 r. syn Moszek i 10.02.1931 r. syn Chaim. 19.11.1928 r. przybył z Będzina i za-

mieszkał jako sublokator Josek Lajb Berkowicz, malarz, który powrócił do Będzina 

27.07.1932 r. 29.04.1935 r. Laja przeprowadziła się do Kielc.

Rodzice, córka Perla i synowie Abram-Josek i Chaim zamordowani zostali w cza-

sie wojny. Także Josek Lajb Berkowicz zamordowany został w czasie wojny, wy-

wieziony do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie 1942 r., 

odnotowany został na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 851005. Wojnę przeżyli 

Rafuel i Moszek.

Przy Bóżnicznej 22 m. 3 mieszkał brat Lejbusia-Gecela Chil Erlich, a przy Augu-

stjańskiej 1 m. 4 siostra Gołda Kestenberg. 

Lejbuś i Esta-Ryba z domu Jurburska LANGA/LENGA

Lejbuś, syn Hertza i Ruchli z domu Borensztejn, urodził się 05.02.1875 r. w Za-

browicku (pow. grodzki), był robotnikiem-ślusarzem. Jego żona Esta-Ryba z domu 

Jurburska, córka Chaima-Majera i Frandli z domu Winer, urodziła się 04.01.1881 r. 

w Noworadomsku. Do Olkusza przybyli w 1931 r. z Zawiercia.

Ich los jest nieznany.

Szmul i Gnendla z domu Małus HERC oraz córki Marjem-Chaja, Sura-Rywka i Ałta

Szmul, syn Kałmy i Chaji Marji z domu Binrafrajd, urodził się 15.01.1867 r. w Pili-

cy, był handlarzem. Jego żona Gnendla z domu Małus, córka Lajba-Szlamy i Chany 

Kajli z domu Lejber, urodziła 06.05.1872 r. w Żarkach. Ich córki urodziły się w Kiel-

cach: 13.05.1909 r. Marjem-Chaja, 13.08.1912 r. Sura-Rywka i 10.07.1917 r. Ałta. Całą ro-

dziną przeprowadzili się z Kielc (choć Gnendla ma adnotację „Żarki”, pow. Będzin) 

do Olkusza w 1925 r. i zamieszkali początkowo przy Krakowskiej 8, a od 14.02.1935 r. 

przy Pocztowej 2.

1005	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	125.
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Podpis	Sury-Rywki	Herc	na	liście	uczennic	siedmioklasowej	powszechnej	szkoły	żeńskiej	w	Olkuszu	
w	1926 r.	(źródło:	http://www.polska1926.pl/karty/30364)

Od 17.08.1941 r. jako sublokator zamieszkał z nimi Aba Szenkier, zegarmistrz, któ-

ry przeprowadził się z Parczewskiej 10.

Rodzice i dwie młodsze córki zamordowani zostali w czasie wojny. Przeżyła ją 

najstarsza córka Marjem-Chaja.

Pocztowa 101006

Według rejestru, właścicielem domu był mieszkający w nim Abram Zelinger1007.

Abram i Fajgla z domu Wilkom ZELINGER, córki Gitla i Estera 

oraz syn Dawid-Majer

Abram, syn Chila i Laji z domu Sztejnberg, urodził się 15.09.1874 r. w Olkuszu, 

właściciel domu, był robotnikiem- szewcem. Jego żona Fajgla z domu Wilkom, cór-

ka Abrama i Sury Chaji z domu Rozenblum, urodziła się w 1879 r. w Ząbkowicach 

(gm. Olkusko-Siewierska, pow. Będzin), skąd przybyła do Olkusza w 1891 r. Pobrali 

się 20.07.1900 r. w Olkuszu, tu urodziły się ich dzieci: w 1909 r. córka Gitla, w 1911 r. 

córka Estera i 04.06.1918 r. syn Dawid-Majer. 21.10.1938 r. Gitla przeprowadziła się 

do Będzina. 07.02.1939 r. Estera także przeprowadziła się do Będzina, skąd powró-

ciła 16.05.1939 r.

Rodzice i córki zamordowani zostali w czasie wojny, wywiezieni do obozu za-

głady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie 1942 r., odnotowani zostali na 

częściowej liście deportacyjnej pod poz. 66-691008. Los Dawida-Majera jest nieznany.

Przy Pocztowej 2 mieszkała siostra Abrama Chaja Heller, a przy 3 Maja 3 brat 

Szlama.

1006	 Zob.	zdjęcie	przy	adresie	3	Maja	8.
1007	 Potwierdza	to	„Wykaz	nieruchomości	położonych	w	mieście	Olkuszu”	z	1935 r.	odręcznym	wpisem	

(AP	Katowice,	1204/315,	k.	29).
1008	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	124.
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Pocztowa 121009

Według rejestru, właścicielami domu byli mieszkający w nim Ksyl Rozenblum 

i Lejzor Estrajcher1010.

Ksyl i Chaja-Cywja z domu Gutbecal ROZENBLUM, córki Nacha i Mariem 

oraz syn Nusym Zelig

Ksyl, syn Abrama-Joska i Fajgli z domu Kruk, urodził się 29.10.1899 r. w Olku-

szu, właściciel domu, był robotnikiem- krawcem. Jego żona Chaja-Cywja z domu 

Gutbecal, córka Joska i Nachy z domu Winiarz, urodziła się we wrześniu 1901 r. 

w Smardzewicach (gm. Cianowice pow. Olkusz), do Olkusza przybyła w 1931 r. z Łu-

czyc (gm. Luborzyca, pow. Miechów). Pobrali się 30.12.1924 r. w Olkuszu. 23.02.1920 r. 

w Cianowicach urodził się syn Ksyla i Rajzli z domu Gutbecal Nusym Zelig, który 

w 1931 r. przybył stamtąd do Olkusza i zamieszkał przy ojcu. W Olkuszu urodziły się 

córki Ksyla i Chaji-Cywii z domu Gutbecal: 15.02.1932 r. Nacha i 05.07.1935 r. Mariem.

Rodzice zamordowani zostali w czasie wojny. Los dzieci jest nieznany.

Pod tym samym adresem mieszkali rodzice Ksyla.

Chaim-Szmul ROZENFELD, córka Chaja i syn Załma

Chaim-Szmul, syn Izraela i Chany z domu Fryszer, urodził się 19.02.1876 r. w Ol-

kuszu, był kupcem. Jego żona Ejg(i)ela/Ajgl(a) z domu Fogiel, córka Szlamy i Pesli 

z domu Aronowicz, urodziła się 13.03.1874 r. w Blanowicach (pow. i gm. Zawiercie), 

przybyła do Olkusza z Kromołowa w 1900 lub 1901 r. Pobrali się 29.01.1897 r. w Pilicy. 

W Olkuszu urodziły się mieszkające z nimi dzieci: 01.11.1909 r. córka Chaja, 10.12.1911 r. 

córka Itla i 18.07.1914 r. syn Załma. Wcześniej mieszkali przy Szpitalnej 31, gdzie za-

mieszkał także ich zięć Majer Izrael Dykman, mąż Itli, oraz ich córka Sara, którzy 

27.06.1938 r. przeprowadzili się na Daszyńskiego 40a, skąd potem wrócili pod ten 

sam adres. Ejgla zmarła 21.04.1939 r. w Olkuszu.

Ojciec zamordowany został w czasie wojny, wywieziony do obozu zagłady 

w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie 1942 r., odnotowany został na czę-

ściowej liście deportacyjnej pod poz. 2141011. Chaja i Załma przeżyli wojnę.

1009	 Zob.	zdjęcie	przy	adresie	3	Maja	8.
1010	 „Wykaz	nieruchomości	położonych	w	mieście	Olkuszu”	z	1935 r.	zawiera	odręczny	zapis	z	numerem	

domu	i	„L.	Estrajcher	Chaja	Grosman	i	Rozenblum”,	przy	czym	Chaja	Grosman	jest	skreślona	i	nadpi-
sana	przez	„?	L.	Wajcman	Szlama	Birman”.	Chaja	Grosman	jest	właścicielką	położonego	obok	placu	
pod	numerem	14	(AP	Katowice,	1204/315,	k.	29).

1011	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	128.
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Certyfikat	naturalizacji	palestyńskiej	z	Załmy	Roznfelda	z	23.12.1939 r.
(https://www.archives.gov.il/archives/Archive/0b07170680034dc1/File/0b07170680f4a9e7)

Przy Szpitalnej 31 mieszkały córki Itla Dykman i Pesla Lewkowicz.

Lejzor i Rywka z domu Rozenblum ESTRAJCHER, córka Idesa 

oraz synowie Hersz i Izrael-Majer

Lejzor, syn Berka i Marguli z domu Kopnfeld, urodził się 06.05.1881 r. w Olku-

szu, właściciel domu, był robotnikiem-szewcem. Jego żona Rywka z domu Rozen-

blum, córka Icka i Marjem Rachli z domu Narcyz, urodziła się w 1883 r. w Olkuszu. 

Pobrali się 30.11.1902 r. w Olkuszu, tutaj urodziły się ich dzieci: 27.01.1906 r. syn Be-

rek, 30.01.1910 r. syn Abram-Icek, 25.01.1911 r. syn Menasza, 14.01.1914 r. córka Idesa, 

20.01.1917 r. syn Hersz i 03.08.1922 r. syn Izrael-Majer. 24.06.1932 r. Menasza przepro-

wadził się do Będzina, skąd powrócił 15.07.1932 r. 08.01.1933 r. przeprowadziła się 

ze Strzemieszyc Idesa Neugas, robotnica, i zamieszkała z nimi jako sublokatorka. 

02.05.1935 r. Berek i Idesa Neugas przeprowadzili się do Skały, gdzie pobrali się i uro-

dził się ich syn, a 24.08.1937 r. we troje przeprowadzili się ze Skały do Olkusza i za-

mieszkali przy Kościuszki 2a. 06.05.1937 r. w Krakowie zmarł Menasza. 15.02.1939 r. 

Abram-Icek przeprowadził się na Krzywą 3.

Podpis	Idesy	Estrajcher	na	liście	uczennic	siedmioklasowej	powszechnej	szkoły	żeńskiej	w	Olkuszu	
w	1926 r.	(źródło:	http://polska1926.pl/karty/30362)
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Wszyscy zamordowani zostali w czasie wojny.

Przy Kościuszki 2a mieszkał syn Berek, a przy Krzywej 3 syn Abram Icek. Pod 

tym samym adresem mieszkał brat Rywki Abram-Josek Rozenblum.

Szmul-Lejb i Jacheta z domu Lederman BIRMAN

Szmul-Lejb, syn Wulfa i Chany z domu Mecner, urodził się 28.07.1859 r. w Olku-

szu, był na utrzymaniu dzieci. Jego żona Jacheta z domu Lederman, córka Szmula 

i Tyli z domu Lewinsztajn, urodziła się 06.07.1856 r. w Żarnowcu, do Olkusza przyby-

ła w 1920 r. z Jerzmanowic.

Szmul-Lejb zmarł 21.07.1940 r. w Olkuszu.

Los Jachety jest nieznany.

Pod tym samym adresem mieszkał syn Chaim-Szlama.

Josek-Szyme i Estera z domu Grosman WAJCMAN oraz córki Laja i Brandla

Josek-Szyme, syn Lejbusia i Ałty z domu Rozenblum, urodził się 05.02.1907 r. w Ol-

kuszu, był robotnikiem-stolarzem. Jego żona Estera z domu Grosman, córka Abrama

-Wulfa i Chaji z domu Krycer, urodziła się 10.12.1907 r. w Olkuszu. Pobrali się 27.03.1931 r. 

w Olkuszu, tutaj urodziły się ich córki: 16.06.1932 r. Laja i 30.10.1935 r. Brandla.

28.02.1941 r. przeprowadziła się do nich z Krakowskiej 9 matka Estery Chaja 

z domu Krycer Grosman.

Estera i obie córki zamordowane zostały w czasie wojny. Wojnę przeżył 

Josek-Szyme.

Karta	rejestracji	Josefa	Szymona	Wajcmana	jako	przesiedleńca	(źródło:	https://photos.geni.com/
p13/95/95/c2/44/5344485e45960a8b/josef_szymon_wajcman_dp_original.jpg)
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Przy pl. Piłsudskiego 22 mieszkali rodzice Joska-Szymego i jego siostra, a przy 

3 Maja 41 brat Icek-Uszer. Przy Krakowskiej 9 mieszkała matka Estery z jej bratem.

Laja z domu Jakóbowicz ZELKOWICZ

Laja z domu Jakóbowicz była krawcową, do Olkusza przybyła 16.07.1934 r. 

z Czeladzi.

Jej los jest nieznany.

Abram-Josek i Fajgla z domu Kruk ROZENBLUM

Abram-Josek, syn Icyka i Marii z domu Narcyz, urodził się 13.09.1876 r. w Wolbro-

miu, był kupcem. Jego żona Fajgla z domu Kruk, córka Ksila i Chaji Ruchli z domu 

Macner, urodziła się 22.06.1871 r. w Olkuszu. Pobrali się 15.04.1898 r. w Olkuszu. Do 

Olkusza przybyli 15.05.1936 r. z Będzina i zamieszkali przy Parczewskiej 4, skąd 

02.08.1937 r. przeprowadzili się na Pocztową 12. Razem z nimi przeprowadził się tak-

że ich sublokator z Parczewskiej 4 Kopel Besser, który od 25.08.1937 r. zamieszkał 

przy pl. Piłsudskiego 20.

Oboje zamordowani zostali w czasie wojny.

Pod tym samym adresem mieszkała siostra Abrama-Joska Rywka Estrajcher.

Chaim-Szlama i Estera/Tema z domu Golcdorf/Holcdorf BIRMAN 

oraz córki Chana i Szajndla oraz synowie Wolf, Mordka i Icek

Chaim-Szlama, syn Szmula i Jachety z domu Lederman, urodził się 22.07.1893 r. 

w Olkuszu, był kupcem. Jego żona Estera/Tema z domu Golcdorf/Holcdorf, córka 

Dawida i Itli/Gitli z domu Gliksztajn, urodziła się 15.08.1897 r. w Pilicy. Wszystkie 

pięcioro ich dzieci urodziło się w Olkuszu: 30.09.1918 r. syn Wolf, 10.12.1922 r. córka 

Chana, 14.02.1926 r. córka Szajndla, 15.05.1929 r. syn Mordka i 20.03.1933 r. syn Icek. 

Początkowo mieszkali przy 3 Maja 7, w domu ojca Estery/Temy, od 15.06.1935 r. prze-

prowadzili się na Pocztową 12.
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Chaim-Szlama	Birman
(źródło:	https://photos.geni.com/p13/96/fb/cb/2c/534448483acb36af/img_20180508_202238_original.jpg)

W getcie mieszkali przy Ziegeleistr. 11, skąd 12.03.1942 r. Chana i Szajndla wywiezio-

ne zostały do obozu pracy, odnotowane na liście kobiet wysłanych tego dnia pod poz. 

9-101012. Były więźniarkami obozów pracy przymusowej Klettendorf I Ludwigsdorf.

Wolf	i	Chana	
(źródło:	https://photos.geni.com/p13/e5/fc/6c/95/53444847fc48075f/nanawillie_original.jpg)

1012	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	97.
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Szajndla	z	mężem	
(https://www.nycourts.gov/LegacyPDFS/courts/1jd/supctmanh/Remembrance-Issue2013.pdf,	s.	2-3)

Rodzice oraz synowie Mordka i Icek zamordowani zostali w czasie wojny. Wojnę 

przeżyli Chana, Szajndla i Wolf, odnotowani na powojennym spisie Żydów b. miesz-

kańców miasta Olkusz przebywających na terenie Dolnego Śląska w Ludwikowie 

(Ludwikowice Kłodzkie) pod poz. 4-61013, Wolf także na powojennym wykazie osób 

zarejestrowanych w Olkuszu pod poz. 121014.

Pod tym samym adresem mieszkali rodzice Chaima-Szlamy Szmul-Lejb i Ja-

cheta Birman. Przy 3 Maja 7 mieszkał ojciec Estery/Temy Dawid Hozdorf (z sy-

nem Moszkiem-Luzerem przed jego przeprowadzką do Sosnowca) oraz jej siostry 

Laja Rojtgrund, Chaja Sztern i Marjem Kirszenbaum, przy 3 Maja 10 siostra Serca 

Gliksztajn, a pod tym samym adresem co Estera/Tema jej siostra Estera Wajnblum.

Froim i Liba-Ruda z domu Czerner CYMBLER, córki Rywka, Estera 

i jej córka Brajndla INGSTER, Sura Bajla i Perla oraz synowie Cyna, Dawid i Icek

Froim, syn Szpryncy Cymbler, urodził się w 1889 r. w Będzinie, był handlarzem. 

Jego żona Liba-Ruda z domu Czerner, córka Wolfa i Sory z domu Poznańskiej, 

1013	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	165.	Wykaz	ten	datowany	jest	na	07.10.1946 r.,	Wolf	i	Szajn-
dla	występują	także	na	spisie	Żydów	urodzonych	w	Olkuszu,	a	zamieszkałych	w	1947 r.	w	Ludwiko-
wicach	 Kłodzkich	 (https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/l/758-ludwikowice-klodzkie/121-ziomko-
stwa/32639-ludwikowice-klodzkie).

1014	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	163.
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urodziła się 03.03.1882 r. w Żarkach (pow. Będzin). Pobrali się 23.06.1916 r. w Ol-

kuszu, tutaj urodziły się ich dzieci: 23.04.1911 r. syn Szyja, 10.05.1913 r. córka Ryw-

ka, 05.04.1915 r. córka Estera, 12.01.1917 r. córka Sura Bajla, 20.06.1919 r. córka Perla, 

15.06.1921 r. syn Cyna, 20.11.1923 r. syn Dawid i 18.11.1926 r. syn Icek. Początkowo miesz-

kali w stanowiącym ich własność domu przy Północnej 12, skąd 30.05.1939 r. wszy-

scy, prócz najstarszego syna Szyji, przeprowadzili się na Pocztową 12.

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

22.10.1939 r. Sura Bajla przeprowadziła się na Pocztową 2, gdzie od 09.12.1939 r. 

zamieszkał z nią furman Szlama Woźnica, przeprowadzając się z Górniczej 28. 

04.03.1941 r. urodziła się w Olkuszu córka Estery Cymbler i Borucha Brajndla Ingster.

Rodzice, córka Sura-Bajla i syn Icek zamordowani zostali w czasie wojny, wy-

wiezieni do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie 1942 r., 

odnotowani zostali na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 23-261015. Los pozo-

stałych jest nieznany.

Przy Północnej 12 mieszkał syn Szyja. Przy 3 Maja 9 mieszkał brat Froima Berek, 

a przy pl. Piłsudskiego 30 brat Chaim. Przy Parczewskiej 3 mieszkał brat Liby-Rudej 

Abram-Icyk Czerner, a przy pl. Piłsudskiego 30 brat Josif Czerny.

Do 30.08.1932 r., gdy przeprowadzili się do Dąbrowy Górniczej, mieszkali pod tym 

adresem Bajla z domu Sztylman Krycer, córka Gumpela i Laji z domu Birman, bę-

dąca na utrzymaniu dzieci, wraz z siedmiorgiem dzieci: córką Chaną, krawcową, sy-

nem Izraelem Chaimem, rymarzem i mieszkającymi przy rodzinie synem Wólfem, 

córką Rózią, synem Herszlikiem, synem Moszkiem i córką Brajndlą.

Do 18.11.1936 r., gdy przeprowadziły się do Skarżyska-Kamiennej, mieszkały pod 

tym adresem Gitla-Marja z domu Feder Bryks, córka Lejzora-Berka i Gołdy Rywki 

z domu Imerglik, urodzona 18.08.1903 r. w Pilicy, która przybyła do Olkusza w 1924 r. 

ze Strzemieszyc i 19.05.1927 r. pobrała się w Olkuszu z Abramem Chaimem, wraz 

z ich urodzonymi w Olkuszu córkami: Chawą-Chaną, urodzoną 19.04.1925 r. i Rajz-

lą-Blimą, urodzoną 05.07.1930 r. Do 04.05.1936 r., gdy przeprowadziły się na Pocztową 

1015	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	123.
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12, mieszkały przy Żuradzkiej 1, gdzie mieszkał z nimi mąż Gitli-Marji Abram-Chaim 

Briks, syn Borucha i Mandzi z domu Wajntraub, urodzony 24.12.1897 r. w Szydłowcu 

(pow. koński), skąd przybył do Olkusza, kupiec – właściciel sklepu, który 09.11.1935 r. 

przeprowadził się do Skarżyska-Kamiennej. Od 23.06.1932 r., gdy przybyła do Olku-

sza ze Strzemieszyc zamieszkała z nimi siostra Gitli-Marji Chawa Rojza Feder.

Od 05.08.1936 r., gdy przybyli z Dąbrowy Górniczej, do 09.06.1937 r., gdy prze-

prowadzili się do Będzina, mieszkała pod tym adresem rodzina Kuperbergów: 

stolarz Zelman, jego żona Hudesa z domu Zelcer, córka Dobra i synowie Abram, 

Fajwel i Majer.


