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Ulica 
Północna

Nieistniejąca dziś ulica Północna, choć niektóre źródła nadal ją wymieniają1016, 

biegła na północ od dzisiejszej ulicy Nullo między obecną Bylicy a Skalską i skrę-

cając na północny zachód stawała się dzisiejszą ulicą Sienkiewicza, dochodząc do 

Cegielnianej.

Przebieg	ulicy	Północnej	w	latach	1958-61	
(źródło:	https://mapy.orsip.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=69287)

1016	 https://pl.wikipedia.org/wiki/Olkusz.
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Północna 7
Rejestr nie podaje właściciela, natomiast „Wykaz nieruchomości położonych 

w mieście Olkuszu” z 1935 r. wskazuje na Jochyma Pasermana, którego zapis maszy-

nowy jest przekreślony i z boku dopisano „od 21.10.1935 r. Chaim Szlama Weksberg” 

a adresem w Będzinie, który to zapis także jest przekreślony i nadpisano nad zap-

siem maszynowym „Jan i Aniela Soleccy”1017.

Moszek/Moses-Majer i Blima z domu Kryksztajn HERCBERG 

oraz córka Estera i synowie Abram, Wulf i Icek

Moszek/Moses-Majer, syn Henocha i Estery z domu Najberg, urodził się 

14.02.1897 r. w Żarkach, był czeladnikiem piekarzem. Jego żona Blima z domu Kry-

ksztajn, córka Salomona i Bruchy z domu Grynbaum, urodziła się w 1897 r. w Olku-

szu. Pobrali się 04.01.1924 r. w Olkuszu. Mieli czworo dzieci: 24.12.1921 r. w Olkuszu 

urodził się syn Abram, 17.04.1925 r. w Jaworznie urodziła się córka Estera, 27.04.1927 r. 

w Jaworznie urodził się syn Wulf i 26.08.1932 r. w Olkuszu urodził się syn Icek. 

W 1930 r. przeprowadzili się ze Sławkowa i zamieszkali przy Pocztowej 12, a od 

22.07.1934 r. przeprowadzili się na Północną 7.

Ich los jest nieznany.

Do swojej śmierci 28.12.1937 r. w Olkuszu mieszkał pod tym adresem Herszla/Her-

szlik Goldfrajnd, urodzony 16.12.1871 r. w Olkuszu, syn Michała i Tauby Tołcy z domu 

Blumenfeld, niewykwalifikowany robotnik. Był sublokatorem rodziny Welcma-

nów, która przeprowadziła się na na Szpitalną (Daszyńskiego) 40a, a od 20.12.1937 r. 

na Wolbromską 2. Tożsamy jest prawdopodobnie z Herszlikiem odnotowanym przy 

Gęsiej 1 (choć rejestr sugeruje także numer 9).

1017	 „Wykaz	nieruchomości	położonych	w	mieście	Olkuszu”	z	1935 r.	(AP	Katowice,	1204/315,	k.	22).
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Drewniany	dom	na	tle	bloku	to	numer	10,	prawdopodobnie	zatem	Północna	12	znajduje	się	na	lewo	od	
niego	(źródło:	https://przeglad.olkuski.pl/wp-content/uploads/2014/03/emilia_dawny_olkusz_wille_12.jpg)

Północna 12
Jako właścicieli domu rejestr wskazuje mieszkającego w nim z rodziną do 

30.05.1939 r. Froima Cymblera, wyznania mojżeszowego, oraz Stanisława-Jana Kaj-

dę, Antoniego Nizińskiego i Juliana Cieślika1018, rzymskich katolików.

Szyja CYMBLER

Szyja, syn Froima i Liby z domu Czerner, urodził się 23.04.1911 r. w Olkuszu, był 

czeladnikiem-rzeźnikiem. Mieszkał w domu rodzinnym razem z rodzicami, czterema 

siostrami i trzema braćmi, którzy 30.05.1939 r. przeprowadzili się na Pocztową 12. Jako 

sublokator mieszkał z nimi Jakób-Chil Blumenfeld, urodzony 24.01.1908 r. w Olkuszu, 

syn Cyny i Rochymy z domu Zylbersztajn, niewykwalifikowany robotnik-wyrob-

nik, który 04.12.1936 r. przeprowadził się na pl. Piłsudskiego 16. Przy bracie mieszkali 

także siostra Ruchla, urodzona 30.05.1910 r. w Olkuszu, robotnica niewykwalifikowa-

na, która przeprowadziła się na Augustiańską 28 oraz brat Mosiek Juda, urodzony 

10.06.1912 r. w Olkuszu, który 18.04.1939 r. także przeprowadził się na Augustiańską 28.

1018	 „Wykaz	nieruchomości	położonych	w	mieście	Olkuszu”	z	1935 r.	zawiera	maszynowy	zapis	„Cym-
bler,	Niziński	 i	Kajda”,	gdzie	skreślone	zostało	pierwsze	nazwisko	i	nadpisane	przez	„Julian	Cieślik	
i	Józef	Grudnik”,	są	też	dwa	dostatkowe,	ale	nieczytelne	zapisy	obok	(AP	Katowice,	1204/315,	k.	22).
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Jego los jest nieznany.

Rodzice, cztery siostry i trzej bracia Szyji mieszkali przy Pocztowej 12.

Gerszon i Doba z domu Propinator FAJGENBAUM oraz córki Małka Rajzla 

i Rywka oraz synowie Hersz Biniamin i Abram Binem

Gerszon, syn Gerszona i Rywki z domu Borzumchercyk, urodził się 24.08.1897 r. 

w Miechowie, był robotnikiem. Jego żona Doba z domu Propinator, córka Wigdora 

i Tauby Ruchli z domu Kamrat, urodziła się w 1895 r. w Skale. Pobrali się 11.01.1922 r. 

w Skale, tam urodziły się ich dzieci: 06.11.1922 r. syn Abram Binem, we wrześniu 

1925 r. córka Małka Rajzla, 06.08.1928 r. syn Hersz Biniamin i 15.06.1932 r. córka Ryw-

ka. W Skale mieszkali przy ulicy Legionów 12, skąd Gerszon przybył do Olkusza 

22.02.1939 r. i zamieszkał jako sublokator rodziny Suknów przy 3 Maja 93, by już 

27.02.1939 r. przeprowadzić się na Północną 7, zaś Doba z dziećmi przeprowadzili się 

tam 28.02.1939 r.

Ich los jest nieznany.

Północna 17
Rejestr nie podaje właściciela, natomiast „Wykaz nieruchomości położonych 

w mieście Olkuszu” z 1935 r. wskazuje na Szulima Goldfelda1019.

Szulim GOLDFELD i córka Rajzla

Szulim, syn Mordki-Judy i Rajzli z domu Gemajner, urodził się 25.08.1865 r. w Ol-

kuszu, wdowiec, był handlarzem. Razem z nim mieszkała jego i Macheli z domu 

Welner córka Rajzla, urodzona 27.09.1894 r. w Olkuszu.

Oboje zamordowani zostali w czasie wojny.

Przy Wolbromskiej 3 mieszkał syn Szulima Ajzyk-Wulf, a przy 3 Maja 80 syn Moszek.

1019	 „Wykaz	nieruchomości	położonych	w	mieście	Olkuszu”	z	1935 r.	(AP	Katowice,	1204/315,	k.	22).


