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Ulica 
Wolbromska

Przedwojenna ulica Wolbromska ciągnęła się od dzisiejszego skrzyżowania 

ul. Górniczej/Krakowskiego Przedmieścia z ulicą Kościuszki na północ w kierun-

ku Parcz/Sikorki do skrzyżowania z dzisiejszą ulicą Jasną. Pod numerem 7 gmina 

żydowska posiadała łaźnię, a numer 10 posiadał dozór kościelny1035. Mieszkali przy 

niej zarówno rzymscy katolicy, jak i ludność żydowska oraz ewangelicy.

Ulica	Kościuszki,	zdjęcie	powojenne,	budynki	w	głębi	to	przedwojenna	ulica	Wolbromska,	po	lewej	
parterowy	numer	1,	piętrowy	numer	3	i	parterowy	budynek	żydowskiej	łaźni	(mykwy)	pod	numerem	7	

(źródło:	FB	Ziemia	Olkuska)

1035	 „Wykaz	nieruchomości	położonych	w	mieście	Olkuszu”	 z	1935 r.	 zawiera	odręczny	zapis	numeru	
i	właściciela	(AP	Katowice,	1204/315,	k.	28).
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Wolbromska 1 (obecnie Kościuszki 9)1036

Według rejestru, budynek, znajdujący się po zachodniej stronie ulicy Kościuszki 

za skrzyżowaniem z ulicą Górniczą w kierunku północnym, był własnością Dawida 

Szofela1037.

Dawid i Ruchla z domu Hampel SZOFEL

Dawid, syn Chila i Chaji z domu Binsztok, urodził się 30.05.1860 r. w Olkuszu, 

właściciel domu i nieruchomości. Jego żona Ruchla z domu Hampel, córka Kopela 

i Laji, urodziła się 25.05.1855 r. w Będzinie. Do Olkusza przybyli w 1890 r. z Bukowna.

Oboje zamordowani zostali w czasie wojny, Dawid wywieziony został do obozu 

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

ny na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 1541038.

Pod tym samym adresem mieszkała ich córka Laja Hirszberg.

Chil i Rubin SZOFEL

Chaja i Chil, bliźnięta urodzone 14.01.1914 r. w Olkuszu oraz Rubin urodzony 

09.10.1916 r. w Olkuszu – dzieci Kopela i Rywki z domu Macner. Ich matka, córka Wol-

fa-Berka i Rochimy z domu Macner, urodziła się 24.06.1876 r. w Olkuszu, była kupcową 

– właścicielką piwiarni, wdową, zmarła 24.02.1938 r. w Olkuszu. Razem z nimi miesz-

kała także starsza siostra Małka, urodzona 26.06.1913 r. w Olkuszu, która 26.10.1936 r. 

przeprowadziła się do Komory (gm. Bolesław, pow. Olkusz), gdzie zamieszkała pod 

numerem 1. 08.10.1935 r. przeprowadziła się do nich z pl. Piłsudskiego 30 Zysla Brau-

ner, członkini rodziny, która potem 15.02.1937 r. przeprowadziła się na Górniczą 11. 

Prawdopodobnie w 1936 r. Chaja wraz z mężem wyemigrowali do Palestyny1039.

Podpisy	Małki	i	Chaji	Szofel	na	liście	uczennic	siedmioklasowej	powszechnej	szkoły	żeńskiej	w	Olkuszu	
w	1926 r.	(źródło:	http://polska1926.pl/karty/30364)

1036	 Por.	plan	sytuacyjny	sporządzony	07.07.1928 r.	przez	Józefa	Lipę	przy	adresie	Górnicza	31.
1037	 Potwierdza	 to	 „Wykaz	 nieruchomości	 położonych	 w	 mieście	 Olkuszu”	 z	 1935 r.	 (AP	 Katowice,	

1204/315,	k.	28).
1038	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	126.
1039	 https://www.archives.gov.il/archives/Archive/0b07170680034dc1/File/0b07170680b5e407.	 Ani	

małżeństwo	ani	wyjazd	Chaji	z	Olkusza	nie	zostały	odnotowane	w	rejestrze	mieszkańców.
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Certyfikat	naturalizacji	palestyńskiej	Chaji	Szofel	z	18.08.1941 r.
(https://www.archives.gov.il/archives/Archive/0b07170680034dc1/File/0b07170680b5e407)
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Być może Małka, choć z datą urodzin o 10 lat późniejszą, znajduje się na liście 

kobiet wywiezionych z olkuskiego getta 12.03.1942 r. pod poz. 81, choć jej nazwisko 

jest wykreślone, a przypisany jest jej adres w getcie Randstr.21040.

Małka, Chil i Rubin zamordowani zostali w czasie wojny.

Pod tym samym adresem mieszkała ich siostra Pesla Jegier, która zmarła 

11.08.1940 r. w Olkuszu.

Szmul i Pesla z domu Szofel JEGIER oraz córka Estera Chaja 

oraz synowie Wolf Kopel i Chaim Lejzor

Szmul, syn Chaima-Wulfa i Rywki z domu Rozenfeld, urodził się w 1907 r. w Chę-

cinach, skąd przybył do Olkusza w 1928 r., był kupcem-właścicielem sklepu. Jego 

żona Pesla z domu Szofel, córka Kopela i Rywki z domu Macner, urodziła się w grud-

niu 1908 r. w Olkuszu. Pobrali się 18.08.1932 r. w Olkuszu, tutaj urodziły się ich dzieci: 

26.02.1934 r. córka Estera Chaja, 10.04.1937 r. syn Wolf Kopel i 04.05.1940 r. syn Chaim 

Lejzor. Przewodnik gospodarczy na 1938 r. odnotowuje pod adresem „Szpitalna” fa-

brykę (wytwórnię) świec Sz. Jagiera1041.

Pesla zmarła 11.08.1940 r. w Olkuszu.

Ich los jest nieznany.

Pod tym samym adresem mieszkał brat Szmula Lejbuś oraz dwaj bracia Pesli.

Lejbuś i Estera-Rywka z domu Bojgen JEGIER oraz synowie Szmul-Szymon, 

Lejzor, Abram-Jakób i Chaim-Wolf

Lejbuś, syn Chaima-Wulfa i Rywki z domu Rozenfeld, urodził się 18.10.1892 r. 

w Chęcinach, był agentem towarzystwa ubezpieczeniowego1042. Jego żona Este-

ra-Rywka z domu Bojgen, córka Moszka-Lejba i Sury-Basi z domu Jegier, urodziła 

się 15.03.1895 r. w Korzecku (pow. Kielce). Oboje przybyli do Olkusza w 1916 r. i po-

brali się tu 13.03.1930 r., tutaj też urodzili się ich synowie: 11.05.1919 r. Szmul-Szymon, 

10.02.1921 r. Lejzor, 10.08.1925 r. Abram-Jakób i 04.11.1930 r. Chaim-Wolf.

Chaim-Wolf zmarł 14.06.1942 r. w Olkuszu1043.

Los pozostałych jest nieznany.

Pod tym samym adresem mieszkał brat Lejbusia Szmul.

1040	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	98.
1041 Przewodnik gospodarczy województw kieleckiego, krakowskiego i śląskiego 1938,	s.	100.
1042	 Także	Przewodnik gospodarczy województw kieleckiego, krakowskiego i śląskiego 1938,	s.	106.
1043	 https://www.ushmm.org/online/hsv/person_view.php?PersonId=6436582.
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Izrael Mordka i Szajndla z domu Mendelbaum ZYLBERBERG oraz córka Perla

Izrael Mordka, syn Berka i Sury z domu Bromer, urodził się 06.05.1901 r. w Książu 

Wielkim, skąd przybył do Olkusza 27.03.1934 r., był piekarzem. Jego żona Szajndla 

z domu Mendelbaum, córka Jakóba i Sury-Ajdli z domu Zilbersztajn, urodziła się 

30.05.1902 r. w Będzinie, wcześniej mieszkała pod tym samym adresem na utrzyma-

niu rodziny, a następnie przeprowadziła się do Izraela Mordki jako sublokatorka 

gospodyni. 05.07.1938 r. w Olkuszu urodziła się ich córka Perla.

Ich los jest nieznany.

Przy Augustiańskiej 28 mieszkał brat Izraela Mordki Lewek, a przy Krzywej 3 

brat Rachmil.

Aron-Dawid i Marja z domu Warszawska LEWKOWICZ oraz córka Cutla 

i syn Moszek-Perec

Aron-Dawid, syn Pereca i Hendli z domu Sztark, urodził się 14.01.1891 r. w Ra-

cławicach (gm. Rabsztyn, pow. Olkusz), skąd przybył do Olkusza w 1912 r., był cze-

ladnikiem-piekarzem. Jego żona Marja z domu Warszawska, córka Moszka i Cutli, 

urodziła się 21.03.1896 r. w Końskich, skąd przybyła do Olkusza w 1912 r. Pobra-

li się 18.11.1926 r. w Olkuszu. Tutaj urodziły się ich dzieci: 24.07.1924 r. córka Cutla 

i 29.06.1927 r. syn Moszek-Perec. Marja była kucharką w domu rabina z Chęcin.

W getcie mieszkali przy Seitenstr. 14, skąd 12.03.1942 r. Cutla wywieziona została 

do obozu pracy, odnotowana na liście wywiezionych wtedy z olkuskiego getta ko-

biet pod poz. 561044. Przebywała w obozie Ludwigsdorf.

Rodzice i syn zamordowani zostali w czasie wojny, matka i syn wywiezieni zo-

stali do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 

1942 r., odnotowani na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 712 i 7161045. Wojnę 

przeżyła córka Cutla.

Przy Górniczej 27 mieszkał brat Arona-Dawida Sender.

Rafał i Laja z domu Szofel HIRSZBERG oraz córki Itla i Chaja oraz synowie 

Abram Juda, Josef, Icek i Chil

Rafał, syn Judki i Itli z domu Goldberg, urodził się 01.06.1890 r. w Pilicy, skąd przy-

był do Olkusza w 1914 r., był kupcem. Jego żona Laja z domu Szofel, córka Dawida 

i Ruchli z domu Chompel, urodziła się 10.01.1890 r. w Olkuszu. W Olkuszu urodziły 

1044	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	98.
1045	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	139.
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się ich dzieci: 06.01.1917 r. córka Itla, 17.11.1918 r. syn Abram Juda, 16.07.1921 r. córka 

Chaja, 28.08.1923 r. syn Josef i 12.04.1928 r. bliźnięta synowie Icek i Chil.

Podpis	Itli	Hirszberg	na	liście	uczennic	siedmioklasowej	powszechnej	szkoły	żeńskiej	w	Olkuszu	
w	1926 r.	(źródło:	http://www.polska1926.pl/karty/30368)

Chaja była więźniarką obozu Bernsdorf1046.

Rodzice i synowie zamordowani zostali w czasie wojny, ojciec wywieziony został 

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

odnotowany na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 2281047. Chaja przeżyła woj-

nę. Los Itli jest nieznany.

Pod tym samym adresem mieszkali rodzice Laji.

Lejbuś i Chana-Ruchla z domu Szwimer BLUMENFELD 

oraz córki Laja i Estera oraz syn Josek

Lejbuś, syn Chaskiela-Dawida i Laji z domu Szprynge, urodził się 25.11.1894 r. 

w Olkuszu, był kupcem – właścicielem sklepu. Jego żona Chana-Ruchla z domu 

Szwimer, córka Abrama-Izraela i Dwojry z domu Szprynger, urodziła się w listo-

padzie 1896 r. w Żarkach, skąd przybyła do Olkusza w 1918 r. Pobrali się w Żarkach 

23.07.1918 r. W Olkuszu urodziły się ich dzieci: 01.03.1921 r. córka Laja, 30.08.1923 r. syn 

Josek i 01.10.1927 r. córka Estera. Między 04.04. a 11.07.1933 r. mieszkał u nich jako sub-

lokator kupiec Izrael-Icek Lida, który przybył z Sosnowca i tam powrócił.

Być może o Josku pisze Rosa Grinbaum w liście z olkuskiego getta do Sali Garn-

carz w obozie Geppersdorf z 03.02.1942 r.

1046	 List	 Belli	 Rotner	 do	Michała	 Ostrowskiego	 z	 20.12.2015 r.	 (https://olkuscyzydzi.pl/pl/letter-bella
-rotner_1/,	s.	12-13).

1047	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	128.
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Kartka	pocztowa	Rosy	Grinbaum	z	olkuskiego	getta	do	Sali	Garncarz	w	obozie	Geppersdorf	
z	03.02.1942 r.	z	pozdrowieniami	dla	Joska	Blumenfelda	

(źródło:	https://www.letterstosala.com/copy-of-letters-archive)

Rodzice i córki zamordowani zostali w czasie wojny. Wojnę przeżył syn Josek.

Przy Górniczej 24/26 mieszkał brat Lejbusia Abram-Josek.

Szandla z domu Rozenbaum WANTOR oraz córka Tauba-Chaja

Szandla z domu Rozenbaum, córka Szlamy i Zysli, urodziła się w 1861 r. w Wol-

bromiu, wdowa na utrzymaniu dzieci. Mieszkała z nią jej i Joska córka Tauba-Chaja, 

urodzona w 1898 r. w Wolbromiu. Obie przybyły do Olkusza w 1912 r. ze Sułoszowy. 

Yad Vashem przypisuje jej stałe zamieszkanie w Krakowie przed wojną przy ulicy 

Dajwór 21/5, a także pobyt w Krakowie w trakcie wojny.

Ich los jest nieznany.

Przy Górniczej 24 mieszkał syn Szandli Mosiek.

Majer i Ruchla z domu Grynberg BLAKOWSCY oraz synowie Hersz Mendel, 

Judka Lejb, Izaak Pinkus i Izrael-Szlama

Majer, syn Moszka Fajwela i Bajli Brandli z domu Zilberberg, urodził się 

01.01.1896 r. w Wolbromiu, skąd przybył do Olkusza w 1916 r., był kupcem. Jego żona 

Ruchla z domu Grynberg, córka Hersza Mendla i Rywki z domu Kerner, urodziła 

się 29.03.1895 r. w Olkuszu. W Olkuszu urodzili się ich synowie: 19.09.1918 r. Hersz 
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Mendel, 01.07.1920 r. Chaim-Chil 14.06.1925 r. Judka Lejb, 15.11.1927 r. Izaak Pinkus 

i 25.11.1933 r. Izrael-Szlama. Początkowo mieszkali we własnym domu przy Augu-

stiańskiej 2 m. 2, a od 26.04.1937 r. cała rodzina – bez Chaima-Chila - przeprowadziła 

się na Wolbromską 1.

Wszyscy zamordowani zostali w czasie wojny, rodzice oraz synowie Judka Lejb, 

Izaak Pinkus i Izrael-Szlama (a także mieszkający przy Augustjańskiej 2 m. 2 Chaim-

Chil) wywiezieni do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie 

czerwca 1942 r., odnotowani na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 353-3581048.

Przy Augustjańskiej 2 m. 2 mieszkał syn Chaim-Chil. Przy pl. Piłsudskiego 22 

mieszkała matka Ruchli oraz jej siostra Chawa Lewit, przy pl. Piłsudskiego 20 brat 

Joel Grynberg, przy Buchowieckiego 6 brat Abram Grynberg, a przy Górniczej 28 

brat Izrael-Dawid Grinberg.

Ejdla z domu Wil(c)helm PROBOŁOWSKA i syn Moszek-Rafuel

Ejdla z domu Wil(c)helm, córka Szaji i Rajzli z domu Jakóbowicz, urodziła się 

22.02.1873 r. w Olkuszu. Jej mąż Benjamin, syn Kiwy i Sury Chany z domu Naftule-

wicz, urodził się 13.03.1861 r. w Wiślicy (pow. Pińczów), do Olkusza przybył w 1887 r. 

Mieszkali przy Żuradzkiej 5 na utrzymaniu mieszkających z nimi dzieci, urodzo-

nych w Olkuszu synów: 05.09.1908 r. Kałma, kamasznik, i 16.02.1913 r. Moszek-Rafu-

el, niewykwalifikowany robotnik-wyrobnik. Benjamin zmarł 15.09.1934 r. w Olku-

szu. Kałma 05.07.1935 r. przeprowadził się na Bóżniczną 10. Moszek-Rafuel z matką 

10.07.1936 r. przeprowadzili się na Wolbromską 1.

Ejdla zamordowana została w czasie wojny. Los Moszka-Rafuela jest nieznany.

Pod tym samym adresem mieszkał syn Ejdli Kałma.

Kałma i Bajla z domu Szaulewicz PROBOŁOWSCY oraz córka Rajzla Mariem 

oraz synowie Beniamin Zanwel i Moszek Berek

Kałma, syn Benjamina i Ajdli z domu Wilhelm, urodził się 05.09.1908 r. w Olku-

szu, był niewykwalifikowanym robotnikiem/kamasznikiem, początkowo mieszkał 

z rodzicami i bratem przy Żuradzkiej 5, od 05.07.1935 r. przeprowadził się na Bóżnicz-

ną 10. Jego żona Bajla z domu Szaulewicz, córka Szmula i Ruchli z domu Frydman, 

urodziła się 09.05.1909 r. w Żarnowcu, do Olkusza przybyła 11.07.1935 r. z Brzozówki 

Korzkiewskiej i zamieszkała z Kałmą przy Bóżnicznej 10, tu 28.04.1936 r. urodził się 

ich syn Beniamin Zanwel. 07.02.1938 r. przeprowadzili się na Wolbromską 1, gdzie 

1048	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	131.
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urodziło im się dwoje młodszych dzieci: 25.07.1938 r. syn Moszek Berek i 02.04.1941 r. 

córka Rajzla Mariem.

Ich los jest nieznany.

Pod tym samym adresem mieszkała matka Kałmy i jego brat Moszek-Rafuel.

Wolbromska 2
W rejestrze występują trzy osoby oznaczone jako właściciel domu: Szaja Majte-

les (por. Wolbromska 2c), Szyja-Herszla Szterenfeld i Wawrzyniec Filawski1049. W bu-

dynku mieszkają zarówno rzymscy katolicy, jak i ludność żydowska.

Chemja i Chana z domu Cymberg CYMBERG oraz córka Machela 

oraz synowie Jakób, Szyja, Hersz i Dawid-Joel

Chemja, syn Herszlika i Machli z domu Lange, urodził się 30.12.1883 r. w Żarnow-

cu, był handlarzem. Jego żona Chana z domu Cymberg, córka Majera i Idesy z domu 

Cukierfeld, urodziła się 24.11.1889 r. w Olkuszu. Pobrali się w Olkuszu 23.03.1908 r. 

W Żarnowcu urodzili się ich najstarsi synowie: 09.08.1909 r. Jakób i 07.05.1911 r. Szy-

ja. Chemja i syn Jakób przeprowadzili się do Olkusza z Żarnowca w 1909 r., stamtąd 

też przybył do Olkusza syn Szyja. W Olkuszu urodziło się troje młodszych dzieci: 

10.04.1914 r. córka Machela, 01.05.1918 r. syn Hersz i 22.03.1921 r. syn Dawid-Joel.

Rodzice, córka oraz synowie Jakób i Dawid-Joel zamordowani zostali w czasie 

wojny. Los Szyji i Hersza jest nieznany.

Przy Augustjańskiej 24 mieszkał brat Chany Herszlik Cimberg.

Mendel i Estera-Fajgla z domu Federman POLIWODA oraz córki Chana, 

Gitla i Sura oraz synowie Chaskiel i Hersz-Tobiasz

Mendel, syn Dawida Lurka i Chwuli z domu Koel, urodził się 13.05.1887 r. w Olku-

szu, był handlarzem, w 1927 r. był członkiem Banku Komercyjnego spółdzielni z o. o. 

w Olkuszu1050. Jego żona Estera-Fajgla z domu Federman, córka Gerszlika i Chawy 

z domu Passerman, urodziła się 13.03.1893 r. w Będzinie, skąd przybyła do Olkusza 

w 1915 r. Pobrali się 21.05.1919 r. w Olkuszu. W Olkuszu urodziło się pięcioro ich dzie-

ci: 20.03.1916 r. syn Chaskiel, 10.05.1920 r. córka Chana, 10.08.1921 r. syn Hersz-Tobiasz, 

1049	 „Wykaz	nieruchomości	położonych	w	mieście	Olkuszu”	z	1935 r.	zawiera	maszynowy	zapis	„Warzy-
niec	Filawski”	przekreślony	i	nadpisany	przez	„2a	Poręba,	2e	Lejzor	Goldberg	i	Chemia	Lipman,	2a	
Szaja	Majteles,	2g?	Saul	Henig,	2e	Rykla	Rajcher”	(AP	Katowice,	1204/315,	k.	28).

1050	 AAN,	sygn.	213/13044	Bank	Ludowy	(Komercyjny)	w	Olkuszu,	wyciąg	z	protokołu	nadzwyczajnego	
Walnego	Zebrania	członków	z	26.06.1927 r.
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17.01.1926 r. córka Gitla i 25.09.1928 r. córka Sura. Początkowo mieszkali przy Gęsiej 

2, skąd 27.11.1935 r. wszyscy prócz Chaskiela przeprowadzili się na Wolbromską 2, 

a sam Chaskiel dołączył do nich 29.06.1938 r.

Podpis	Chaskiela	Poliwody/Paliwody	na	liście	uczniów	siedmioklasowej	powszechnej	
szkoły	męskiej	w	Olkuszu	w	1926 r.	

(źródło:	https://www.loc.gov/resource/pldec.058/?sp=6&r=-0.809,0,2.619,1.488,0)

W getcie mieszkali przy Seitenstr. 5, skąd 12.03.1942 r. Chana wywieziona została 

do obozu pracy, odnotowana na liście wywiezionych wtedy z olkuskiego getta ko-

biet pod poz. 721051.

Ich los jest nieznany.

Przy Szpitalnej 22 mieszkała matka Mendla i jego brat Bencion i siostra Idka.

Icyk Berek i Gołda z domu Wilczyk FRIDMAN oraz córka Fajgla Rachla 

oraz synowie Chaim, Zysie, Kałma, Srul Mordka i Wigdor Nusyn

Icyk Berek, syn Szmula Chaskiela i Estery z domu Goldfrajnd, urodził się 

05.06.1901 r. w Olkuszu, był robotnikiem furmanem. Jego żona Gołda z domu Wil-

czyk, córka Wiktora Nusyna i Chany z domu Spiewak, urodziła się w 1897 r. w No-

wym Korczynie (pow. Stopnica/Busko), skąd przybyła do Olkusza w 1929 r. Pobrali 

się 12.05.1935 r. w Olkuszu. W Olkuszu urodziły się ich dzieci: w 1925 r. córka Fajgla 

Rachla, w 1928 r. syn Chaim, w 1931 r. syn Zysie, 02.11.1932 r. syn Kałma, w 1934 r. syn 

Srul Mordka i 18.07.1939 r. syn Wigdor Nusyn. Początkowo mieszkali przy Gęsiej 9, 

skąd 03.07.1935 r. przeprowadzili się na Wolbromską 2.

Rodzice i synowie 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. 545-5511052. Los Fajgli Rachli jest 

nieznany.

Abram Icek i Chaja Sura z domu Magier ROZENBERG oraz syn Mordka

Abram Icek, syn Moszka Arona i Chaji Ruchli z domu Rotner, urodził się 

09.09.1910 r. w Olkuszu, mieszkał z rodzicami i rodzeństwem przy Augustjańskiej 

3 m. 2, od 15.07.1936 r. przeprowadził się na Wolbromską 2. Jego żona Chaja Sura 

1051	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	98.
1052	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	135.



639

z domu Magier urodziła się 10.10.1909 r., do Olkusza przybyła 15.07.1936 r. z Będzina 

i zamieszkała przy Wolbromskiej 2 jako sublokatorka. Pobrali się 13.06.1937 r. w Ol-

kuszu, tutaj 31.10.1938 r. urodził się ich syn Mordka.

Podanie	Chaji	Sury	Rozenberg	z	27.10.1939 r.	do	Starostwa	Powiatowego/Zarządu	Miejskiego	w	Olku-
szu	o	pozwolenie	na	pobyt	jej	matki	Szejwy	Magier	(źródło:	AP	Katowice,	1204	425,	k.	148)

Abram Icek zamordowany został w czasie wojny. Los Chaji Sury i Mordki jest 

nieznany.

Przy Augustjańskiej 3 m. 2 mieszkał ojciec Abrama Icka i sześcioro jego rodzeń-

stwa, a przy pl. Piłsudskiego 20 brat Jakób Szmul.

Binem i Estera z domu Kamioner ROZENFELD oraz córka Miriam Rachela

Binem, syn Majera i Fajgli z domu Erenfrid, urodził się 20.09.1909 r. w Olkuszu, 

był krawcem, mieszkał z rodzicami i dwoma siostrami przy 3 Maja 3, od 25.05.1936 r. 

przeprowadził się na Żuradzka 2, a od 12.10.1936 na Wolbromską 2. Jego żona Este-

ra z domu Kamioner, córka Jakóba Henocha i Chaji z domu Izbieka, urodziła się 
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16.10.1908 r. w Wieluniu. Pobrali się 22.04.1935 r. w Wieluniu, stamtąd Estera przybyła 

01.03.1938 r. do Olkusza.

Podanie	Fajgi	Zysli	Lewi	z	26.10.1939 r.	do	Starostwa	Powiatowego	w	Olkuszu	o	zezwolenie	na	prze-
dłużenie	pobytu	(źródło:	AP	Katowice,	1204	425,	k.	155)

W Olkuszu 13.10.1940 r. urodziła się ich córka Miriam Rachela.

Ich los jest nieznany.

Przy 3 Maja 3 mieszkali rodzice i dwie siostry Binema. 
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Rachla-Sora z domu Erenfryd SZTAJNBERG oraz córka Chana i syn Icek

Rachla-Sora z domu Erenfryd, córka Mośka-Judki i Fajgli z domu Szpryngier, 

urodziła się 15.06.1879 r. w Żarkach, była kupcową, do Olkusza przybyła w 1900 r. 

20.01.1900 r. pobrała się w Olkuszu z Fiszelem, synem Berka i Chawy z domu Traj-

ster, urodzonym 19.04.1877 r. w Olkuszu, robotnikiem-szewcem. Początkowo miesz-

kali przy Wolbromskiej 7, a wraz z nimi czworo urodzonych w Olkuszu ich dzieci: 

05.06.1903 r. córka Curtla, 02.03.1912 r. syn Berek, 20.07.1914 r. córka Chana i 02.07.1917 r. 

syn Icek. 10.03.1933 r. Curtla pobrała się w Olkuszu z Nuchimem Blumenfeldem. 

08.05.1934 r. w Olkuszu zmarł Fiszel. 15.08.1934 r. Curtla przeprowadziła się na Górni-

czą 32. 15.07.1937 r. Rachla-Sora z trojgiem dzieci przeprowadziła się na Wolbromską 

2. 01.04.1939 r. Berek przeprowadził się na 3 Maja 5.

Podpis	Chany	i	Icka	Sztajnbergów	na	listach	uczniów	siedmioklasowej	powszechnej	szkoły	żeńskiej/mę-
skiej	w	Olkuszu	w	1926 r.	(źródło:	http://polska1926.pl/karty/30368	i	http://polska1926.pl/karty/16419)

Wszyscy zamordowani zostali w czasie wojny.

Przy Wolbromskiej 3 mieszkał brat Fiszla Mendel. Przy 3 Maja 14 mieszkał brat 

Rachli-Sory Mendel-Szaja Erenfryd, a przy Szpitalnej 11 siostra Estera Wajsman. Przy  

3 Maja 5 mieszkał syn Rachli-Sory Berek, a przy Mickiewicza 6 córka Curtla Blumenfeld.

Pinkus i Sura WELCMAN oraz synowie Uszer i Saul

Pinkus urodził się w 1890 r., był szewcem. Jego żona Sura urodziła się w 1891 r. 

Mieli dwóch synów: Uszer urodził się w 1923 r., a Saul (jako matkę rejestr podaje 

Rosę z domu Somer) 10.09.1926 r. w Kaliszu. Rodzice z synem Saulem przeprowadzili 

się do Olkusza w 1932 r. z Kalisza i zamieszkali przy Północnej 7, skąd przeprowa-

dzili się na Szpitalną (Daszyńskiego) 40a, a od 20.12.1937 r. na Wolbromską 2. Tutaj 

24.01.1938 r. z Kalisza przeprowadził się syn Uszer.

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. 399-4001053. Los synów jest nieznany.

1053	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	132.
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Josek i Rajzla z domu Glajtman POREMBA/PORĘBA oraz córka Rajzla i syn Moszek

Josek, syn Mośka i Rojzy z domu Gerszonowicz, urodził się 23.01.1878 r. w Żarnow-

cu, właściciel domu, był kupcem. Jego żona Rajzla z domu Glajtman, córka Izraela 

Icka i Fajgli z domu Bredin, urodziła się w 1885 r. w Sławkowie. Pobrali się 11.02.1903 r. 

w Olkuszu. Mieli dwoje dzieci: syn Moszek urodził się 15.05.1914 r. w Bukownie, a cór-

ka Rajzla w 1925 r. 22.10.1938 r. przeprowadzili się do Olkusza z Podlipia, gdzie miesz-

kali pod numerem 67.

Wszyscy zamordowani zostali w czasie wojny.

Przy Bóżnicznej 22 m. 1 mieszkał brat Rajzli Szymon Glajtman.

Pod adresem Wolbromska 2 mieszkała także Czarna-Sora z domu Finkler Gro-

sman, córka Mendla i Szandli z domu Kragielman, urodzona 16.07.1855 r. w Kromoło-

wie (pow. Zawiercie), właścicelka sklepu, wdowa, która przybyła do Olkusza z Kro-

mołowa w 1892 r. i zmarła tu 03.02.1937 r. Razem z nią mieszkały jej i Moszka-Lejba 

dwie córki urodzone w Olkuszu: 13.02.1889 r. Chaja-Gitla, która 11.09.1938 r. przepro-

wadziła się do Będzina i 19.09.1894 r. Szprinca, która 01.06.1838 r. przeprowadziła się 

do Dąbrowy Górniczej.

Dom	Szternfeldów,	stan	z	2018 r.	(z	archiwum	Davida	Zohara)

Wolbromska 2a (2g?)  
(obecnie Kościuszki 24)

Nusyn-Dawid i Laja-Idesa z domu Epsztajn 

SZTERNFELD oraz córki Chaja-Ruchla, Frajda

-Małka-Fajgla i Rajza/Rajca Mirla oraz syno-

wie Chaim-Szmul i Szlama Lejb oraz Marjem

-Fajgla EZRYNG

Nusyn-Dawid, syn Szyji-Herszela i Fajgli-Małki z domu Rabinowicz, urodził się 

13.06.1891 r. w Chęcinach, skąd przybył do Olkusza w 1921 r., był rabinem. Jego żona 

Laja-Idesa z domu Epsztajn, córka Abrama-Szlamy i Racy-Mirli z domu Horowicz, 

urodziła się w 1894 r. w Ożarowie (pow. Opatów). Pobrali się 18.09.1913 r. w Ożarowie. 

Dwie najstarsze córki urodziły się w Chęcinach: w 1917 r. Chaja-Ruchla i we wrze-

śniu 1920 r. Frajda-Małka-Fajgla. Pozostałych troje dzieci urodziło się w Olkuszu: 
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01.02.1927 r. córka Rajza/Rajca Mirla, w 1927 r. (w rejestrze jest znak zapytania obok 

tej daty) syn Chaim-Szmul i 10.06.1937 r. syn Szlama Lejb. W 1932 r. przeprowadziła się 

do nich z Chęcin Marjem-Fajgla Ezryng, córka Hersza-Mordki i Chany-Laji z domu 

Rembichowskiej, urodzona 19.02.1914 r. w Chęcinach, która pracowała jako służąca.

Nusyn-Dawid	Szternfeld	(z	archiwum	Davida	Zohara)
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Kartka	pocztowa	z	1938 r.	napisana	po	hebrajsku	przez	chasydzkiego	rabina	olkuskiego	Nusyna-Dawi-
da	Szternfelda	do	Jakoba	Szimszona	Szternszhusa,	chasyda	mieszkającego	w	Jerozolimie.	Rabin	pyta	
adresata	dlaczego	nie	pisze	do	niego	od	tak	dawna,	młodzieniec	imieniem	Jeszajahu	ożenił	się	i	potrze-
buje	pieniędzy.	Rabin	nakazuje	mu,	na	polecenie	swego	ojca	rabina	chęcińsko-olkuskiego	Szyji-Herszli	
Szterenfelda,	aby	przesłał	nowożeńcowi	pieniądze,	które	miał	przekazać	na	cele	dobroczynne.	Pyta	go	

także	o	to,	co	dzieje	się	z	chasydami	w	Jerozolimie	i	Tel-awiwie	(z	archiwum	Davida	Zohara)

W czasie okupacji Frajda-Małka-Fajgla pracowała olkuskim szopie Rosnera, 

a potem w sosnowieckim getcie, gdzie ukrywała się ze swym dziadkiem w bunkrze, 

po zamordowaniu dziadka przez Niemców pozostała w getcie, z którego w sierpniu 

1943 r. wysłana została do Auschwitz, a w lutym 1945 r. w „marszu śmierci” dotarła 

do Bergen-Belsen1054.

Rodzice, córki Chaja-Ruchla i Rajza/Rajca Mirla oraz synowie zamordowa-

ni zostali w czasie wojny. Los Marjem-Fajgli jest nieznany. Wojnę przeżyła córka 

Frajda-Małka-Fajgla.

Pod tym samym adresem (choć w rejestrze oznaczonym jako „2”) mieszkali ro-

dzice Nusyna-Dawida (jego matka zmarła w 1936 r.), a przy Szpitalnej 38 mieszkała 

jego siostra Chana Gitla Taub.

1054	 Korespondencja	autora	z	synem	Frajdy-Małki-Fajgli	Davidem	Zoharem.
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Frajda-Małka-Fajgla	Szternfeld	(z	archiwum	Davida	Zohara)

Szyja-Herszla SZTERENFELD

Szyja-Herszla, syn Chaima i Sory z domu Bajnbel, urodził się 23.08.1859 r. w Kor-

czynie (pow. Stopnica), do Olkusza przybył w 1921 r. z Chęcin, właściciel domu, był 

rabinem. Jego żona Frajda Rajzla z domu Szulc urodziła się w 1894 r. i razem z mę-

żem przybyła do Olkusza. W 1936 r. jako sublokator mieszkał u nich Lipa Solarz, syn 

Moszka i Laji z domu Pinkus, urodzony 07.12.1891 r. w Pacanowie (pow. Stopnica), 

wyrobnik, przybyły z Chęcin, który 04.10.1936 r. przeprowadził się na Wolbromską 3. 

Frajda Rajzla zmarła 26.08.1936 r. w Olkuszu.

„Rebbe	Chenciner",	rabin	Szyja-Herszla	Szterenfeld	w	Olkuszu	z	uczniem	w	drodze	do	miejskiej	mykwy,	
rytualnej	łaźni,	ok.	1940-1941.	(https://collections.jhc.org.au)
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Szyja-Herszla	Szternfeld	(z	archiwum	Davida	Zohara)

Szyja-Herszla zamordowany został w czasie wojny.

Pod tym samym adresem (choć w rejestrze oznaczonym jako „2a lub g”) mieszkał 

syn Nusyn-Dawid, a przy Szpitalnej 38 córka Chana Gitla Taub.

Wolbromska 2b
Zgodnie z rejestrem, właścicielem domu był Abram-Berek Rozencwajg i tylko 

jego rodzina w nim mieszkała.

Abram-Berek i Gołda Laja z domu Safirsztejn ROZENCWAJG 

oraz syn Symcha-Binem

Abram-Berek urodził się w 1897 r., właściciel domu, był kupcem, do Olkusza przy-

był w 1920 r. z Żarek. Jego żona Gołda Laja z domu Safirsztejn, córka Icka i Ryw-

ki z domu Unger, urodziła się 14.06.1892 r. w Olkuszu. W Olkuszu też urodził się 

05.08.1922 r. ich syn Symcha-Binem.

Wszyscy zamordowani zostali w czasie wojny.

Przy 3 Maja 93 mieszkał brat Gołdy Laji Zelik Szafirsztejn, przy Górniczej 24 sio-

stra Hana-Małka Unger, a przy Buchowieckiego 10 siostra Gitla Szwarcfeld.
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Wolbromska 2c
Według sprawy sądowej z 1945 r. właścicielem nieruchomości pod tym numerem 

składającej się „z placu i budynku mieszkalnego” był Szaja i Ryfka z Frajdmanów 

Majteles. Nieruchomość ta powstała prawdopodobnie w 1931 r. z wyodrębnienia 

z nieruchomości Wawrzyńca Filawskiego1055.

Szaja i Rywka z domu Frajdman MAJTELES oraz córki Bajla Brandla, Chana, 

Rojza i Fajgla oraz synowie Icek-Aba, Szlama, Moszek-Hersz i Tobiasz

Szaja, syn Jochyma i Tauby z domu Birenblat, urodził się w 1884 r. w Wolbromiu, 

właściciel domu, był dorożkarzem – właścicielem dorożki. Jego żona Rywka z domu 

Frajdman, córka Jochyma i Fajgli z domu Paryzer, urodziła się w 1889 r. w Pilicy. Pobra-

li się 29.07.1907 r. w Pilicy. Mieli ośmioro dzieci: 29.06.1908 r. w Wolbromiu urodził się 

syn Icek-Aba, 30.05.1910 r. w Bydlinie córka Bajla Brandla, 19.09.1911 r. w Bydlinie cór-

ka Chana, 31.07.1913 r. w Bydlinie bliźnięta synowie Szlama i Moszek-Hersz, w 1914 r. 

w Wolbromiu syn Tobiasz, 18.04.1918 r. w Olkuszu córka Rojza i 19.08.1921 r. w Olkuszu 

córka Fajgla. Icek-Aba był subiektem sklepowym. Prócz dwóch najmłodszych córek 

urodzonych w Olkuszu pozostali przeprowadzili się do Olkusza w 1915 r. z Cieślina.

Rodzice, córki oraz synowie Szlama i Moszek-Hersz zamordowani zostali w cza-

sie wojny. Los Tobiasza jest nieznany. Wojnę przeżył Icek-Aba, odnotowany na po-

wojennym wykazie osób zarejestrowanych w Olkuszu pod poz. 741056.

Przy 3 Maja 34 mieszkał brat Szaji Icyk Majteles, a przy Górniczej 29 siostra Liba 

Cukierman. 

Wolbromska 2e
Zgodnie z rejestrem, właścicielką domu była Rykla Rajcher i tylko jej rodzina 

w nim mieszkała.

Rykla z domu Rozenblum RAJCHER oraz córka Rywka i syn Szlama oraz córka 

Fajgla i Szymon Józef/Josek FRAJFELD oraz synowie Alter Icek i Chaim Nuta.

Rykla z domu Rozenblum, córka Szmelki i Bajli Ruchli z domu Rozenblum, 

urodziła się w 1876 r. w Pińczowie, skąd w 1895 r. przybyła do Olkusza, właścicielka 

1055	 AP	Katowice,	sygn.	1343,	2/115	z	wniosku	Icka	Aby	Majtelesa	o	wprowadzenie	w	posiadanie	nieru-
chomości.

1056	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	164.
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domu, gospodyni na własnem gospodarstwie rolnem, wdowa. W Olkuszu urodziły 

się jej i Icka(-Ałtera) dzieci: 10.11.1906 r. córka Fajgla, 14.11.1908 r. syn Zymel, 09.02.1910 r. 

syn Moszek Lejb, 05.11.1912 r. córka Rywka, 08.01.1914 r. syn Abram i 02.07.1916 r. syn 

Szlama. Początkowo mieszkali przy Ogrodzienieckiej 11, a od 22.10.1936 r. wszyscy – 

prócz Abrama – przeprowadzili się na Wolbromską 2e. 06.01.1937 r. przeprowadził się 

do nich ze Skały, gdzie mieszkał przy Piłsudskiego 6, Szymon Józef/Josek Frajfeld, 

syn Anczela i Sury z domu Zyngier, urodzony 29.08.1911 r. w Skale, który 12.04.1937 r. 

pobrał się w Olkuszu z Fajglą i tu urodziło się dwóch ich synów: 16.10.1937 r. Alter 

Icek i 10.12.1939 r. Chaim Nuta. Zymel 30.03.1937 r. przeprowadził się do Zawiercia, 

a Moszek Lejb 30.10.1937 r. do Charsznicy.

Ich los jest nieznany.

Przy Ogrodzienieckiej 11 mieszkał syn Rykli Abram.

Wolbromska 3 (obecnie Kościuszki 11)1057

Według rejestru, właścicielem domu był Ajzyk-Wulf Goldfeld1058. Księga adreso-

wa za rok 1933/34 podaje pod tym adresem akuszerkę Marję Baranikową.

 Pismo	Burmistrza	do	Urzędu	Skarbowego	z	31.10.1935 r.	(źródło:	AP	Katowice,	sygn..	1204/315,	k.	77)

1057	 	Por.	zdjęcie	dla	adresu	Wolbromska	1.
1058	 „Wykaz	nieruchomości	położonych	w	mieście	Olkuszu”	z	1935 r.	zawiera	maszynowy	zapis	„Moszek	

Wulf	Goldfeld”	ze	skreślonym	pierwszym	imieniem	i	zapisem	„Ajzyk”	(AP	Katowice,	1204/315,	k.	28).
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Korespondencja	z	grudnia	1935 r.	w	sprawie	numeru	policyjnego	Wolbromska	3a	
(źródło:	AP	Katowice,	sygn..	1204/315,	k.	109-110)
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Ajzyk-Wulf i Elka z domu Klapfer GOLDFELD oraz córki Szprinca i wnuczka Mał-

ka GLAJTMAN, Estera, Rajzla i Rachela oraz syn Machel

Ajzyk-Wulf, syn Szulima i Macheli z domu Welner, urodził się 13.11.1889 r. w Olku-

szu, właściciel domu, był kupcem – właścicielem sklepu. Jego żona Elka z domu Klap-

fer, córka Berka i Szprincy z domu Cymerman, urodziła się 01.12.1893 r. w Żarnowcu, 

skąd w 1913 r. przybyła do Olkusza. Pobrali się 27.04.1920 r. w Olkuszu. Tutaj urodziły 

się ich dzieci: 10.07.1914 r. córka Szprinca, 04.05.1920 r. córka Estera, 20.08.1922 r. syn 

Machel, 06.08.1925 r. córka Rajzla i 16.02.1934 r. córka Rachela. 26.02.1939 r. w Olkuszu 

Szprinca pobrała się z Szmulem Glajtmanem.

Podpis	Szpryncy	Goldfeld	na	liście	uczennic	siedmioklasowej	powszechnej	szkoły	żeńskiej	w	Olkuszu	
w	1926 r.	(źródło:	http://www.polska1926.pl/	karty/30368)

14.04.1940 r. w Olkuszu urodziła się wnuczka Małka Glajtman. W getcie miesz-

kali przy Ostlandstr. 23, skąd 12.03.1942 r. Estera i Rajzla wywiezione zostały do 

obozu pracy, odnotowane na liście wywiezionych wtedy z olkuskiego getta kobiet 

pod poz. 32-331059. Machel przebywał w obozach z numerem z Auschwitz Au. 177272 

oraz z Gross Rosen 124354, dokąd prawdopodobnie przetransportowany został 

09.02.1945 r. i gdzie 08.03.1945 r. przeniesiony został z bloku 4 na 16, co interpretowa-

ne jest jako świadectwo zgonu.

1059	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	97.
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Karta	obozowa	Machela	Goldfelda	(źródło:	https://photos.geni.com/p13/4a/87/f7/ae/5344485e5f-
c2b29b/machel_goldfeld_original.jpg)

Dokument	obozowy	przeniesienia	Machela	Goldfelda	z	bloku	4	do	16	(źródło:	https://photos.geni.com/
p13/30/30/f7/35/5344485e5fc45031/machel_goldfeld_death_original.jpg)

Rodzice, córki Szprinca z wnuczką Małką, Rajzla i Rachela oraz syn zamordo-

wani zostali w czasie wojny, rodzice i Rachela wywiezieni zostali do obozu zagłady 
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w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowani na czę-

ściowej liście deportacyjnej pod poz. 235-2371060. Wojnę przeżyła córka Estera.

Przy Północnej 17 mieszkał ojciec Ajzyka-Wulfa z jego siostrą Rajzlą, a od tym 

samym adresem co Ajzyk-Wulf brat Moszek (od 08.04.1940 r. przy 3 Maja 80).

Mordka-Hersz i Chaja z domu Gutman KERNER

Mordka-Hersz, syn Abrama i Tauby z domu Goldberg, urodził się 19.09.1904 r. 

w Olkuszu, był robotnikiem-stolarzem. Jego żona Chaja z domu Gutman urodziła 

się 18.05.1907 r., do Olkusza przybyła 30.10.1935 r. z Sosnowca. Pobrali się 26.12.1935 r. 

w Olkuszu. Chaja mieszkała jako sublokatorka przy rodzinie brata Mordki-Hersza 

Szmula-Nuchyma Kernera, który 25.10.1937 r. przeprowadził się z żoną i synem na 

Górniczą 4. Mordka-Hersz mieszkał wcześniej w domu rodzinnym przy Augustjań-

skiej 10 m. 1, skąd 30.10.1935 r. przeprowadził się na Wolbromską 3. Od 05.01.1937 r. 

przeprowadził się do nich z Sosnowca brat Szmula-Nuchyma i Mordki-Hersza Cha-

im Dawid Kerner, który 30.10.1939 r. przeprowadził się na pl. Piłsudskiego 22.

Ich los jest nieznany.

Przy Augustjańskiej 10 m. 1 mieszkali rodzice Mordki-Hersza z jego bratem 

Moszkiem-Judą, pod tym samym adresem co Mordka-Hersz (a od 30.10.1939 r. przy 

pl. Piłsudskiego 22 i od 02.01.1940 r. przy Mickiewicza 1) mieszkał brat Chaim-Dawid, 

przy Żuradzkiej 2 brat Berek, a przy Górniczej 4 brat Szmul-Nuchym. 

Chemja i Laja z domu Swiderska GRAUER oraz córka Chawa

Chemja, syn Abrama-Icyka i Sory z domu Brukner, urodził się 06.05.1889 r. w Ol-

kuszu, był kamasznikiem. Jego żona Laja z domu Swiderska urodziła się 28.05.1883 r. 

w Sieradzu. Pobrali się 29.01.1908 r. w Łodzi. Laja do Olkusza przybyła w 1914 r. z Czę-

stochowy wraz z dwojgiem ich dzieci: synem Jakóbem, który urodził się w 1910 r. 

i córką Surą Chaną, która urodziła się 06.08.1913 r. w Olkuszu. 25.06.1922 r. w Olkuszu 

urodziła się ich córka Chawa. 01.12.1936 r. Sura Chana przeprowadziła się do Zawier-

cia, a 22.06.1937 r. Jakób przeprowadził się do Sosnowca.

Rodzice zamordowani zostali w czasie wojny, rodzice i Rachela wywiezieni zo-

stali do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 

1942 r., odnotowani na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 285-2861061. Los Cha-

wy jest nieznany.

1060	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	128.
1061	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	129.
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Mendel SZTAJNBERG oraz córka Chaja Sura i syn Hercyk oraz kuzynka 

Chana CYMBERG

Mendel, syn Berka i Chawy z domu Trajster, urodził się 17.10.1883r. w Olkuszu, 

był posługaczem bóżnicznym. Jego żona Estera-Ruchla z domu Lubling urodziła się 

w 1886 r., do Olkusza przybyła w 1908 r. z Wolbromia. Pobrali się 24.03.1909 r. w Olku-

szu, tu urodziło się dwoje ich dzieci: 02.02.1914 r. syn Hercyk i 12.12.1915 r. córka Chaja 

Sura. Razem z nimi mieszkała jako sublokatorka kuzynka Chana Cymberg, prawdo-

podobnie córka Majera i Idesy z domu Cukierfeld, urodzona w 1888 r.

Podpis	Chaji	Sury	na	liście	uczniów	siedmioklasowej	powszechnej	szkoły	żeńskiej	w	Olkuszu	w	1926 r.	
(źródło:	http://polska1926.pl/karty/30368)

05.12.1939 r. Mendel z córką i synem przeprowadzili się na Górniczą 18. Od 

15.12.1939 r. Chana zamieszkała przy bracie na Krakowskiej 8.

Mendel 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. 1791062. Los jego dzieci i kuzynki jest nieznany.

Przy Wolbromskiej 7 mieszkał brat Mendla Fiszel, który zmarł w 1934 r. Przy Au-

gustjańskiej 24 mieszkał brat Chany Herszlik, a przy Wolbromskiej 2 siostra Chana 

Cymberg.

Lipa i Chaja Gitla z domu Solarz SOLARZ oraz córka Laja 

i synowie Moszek-Szmul, Chaim-Izrael i Abram-Nusyn-Dawid

Lipa, syn Moszka i Laji z domu Pinkus, urodził się 07.12.1891 r. w Pacanowie (pow. 

Stopnica), był wyrobnikiem. Jego żona Chaja Gitla z domu Solarz, córka Herszela 

i Ałty z domu Jegier, urodziła się w 1900 r. Pobrali się 26.12.1921 r. w Pacanowie. Ich 

dwaj starsi synowie urodzili się w Pacanowie: 17.07.1922 r. Moszek-Szmul i 20.02.1925 

r. Chaim-Izrael, zaś dwoje młodszych dzieci, bliźnięta córka Laja i syn Abram-Nu-

syn-Dawid urodzili się 10.10.1933 r. w Chęcinach (pow. Kielce). Lipa przybył do Ol-

kusza w 1936 r. z Chęcin, początkowo mieszkał jako sublokator rabina Szyji-Herszli 

Szterenfelda przy Wolbromskiej 2, a od 04.10.1936 r. przeprowadził się na Wolbrom-

ską 3. Chaja Gitla wraz z dziećmi przybyła do Olkusza 01.10.1937 r. i zamieszkała jako 

1062	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	127.
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sublokatorka przy Krakowskiej 12, a od 04.11.1937 r. przeprowadzili się do Lipy na 

Wolbromską 3.

Ich los jest nieznany.

Chilel i Krajndla z domu Rafałowicz GROS(S)MAN oraz córka Chana Małka 

i syn Rafuel

Chilel, syn Jochyma i Chany z domu Szwimer, urodził się 30.05.1873 r. w Czubro-

wicach, był robotnikiem-malarzem, do Olkusza przybył w 1892 r. z Będzina. Jego 

żona Krajndla z domu Rafałowicz, córka Rafała i Blimy z domu Pułtorak, urodziła 

się 10.05.1892 r. w Działoszycach, do Olkusza przybyła w 1920 r. z Będzina. W Olkuszu 

urodziły się ich dzieci: w październiku 1922 r. syn Rafuel, a w marcu 1924 r. córka 

Chana Małka. Początkowo mieszkali przy pl. Piłsudskiego 30, a 25.08.1939 r. prze-

prowadzili się na Wolbromską 3. Księga adresowa na 1930 r. podaje, że C. Grosman 

prowadził przy Wolbromskiej herbaciarnię.

27.04.1940 r. przeprowadzili się na Wolbromską 7. Chilel zmarł 01.01.1941 r. w Ol-

kuszu. W getcie mieszkali przy Bergstr. 19, skąd 12.03.1942 r. Chana Małka (Hena) 

wywieziona została do obozu pracy, odnotowana na liście wywiezionych tego dnia 

kobiet pod poz. 361063.

Krajndla i syn Rafuel zamordowani zostali w czasie wojny, Krajndla wywieziona 

została do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 

1942 r., odnotowana na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 5381064. Wojnę prze-

żyła córka Chana Małka.

Wolbromska 4
Według rejestru, właścicielem domu był Stefan Wójcicki1065, rzymski katolik.

Małka Chaja z domu Siwek NAJMARK oraz córka Estera Mariem

Małka Chaja z domu Siwek, córka Froima i Sary-Brajndli z domu Brauner, uro-

dziła się 20.06.1908 r. w Będzinie. Jej córka Estera Mariem urodziła się w 1933 r. Obie 

przybyły do Olkusza 01.03.1937 r. z Dąbrowy Górniczej.

Ich los jest nieznany.

1063	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	97.
1064	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	135.
1065	 Potwierdza	 to	 „Wykaz	 nieruchomości	 położonych	 w	 mieście	 Olkuszu”	 z	 1935 r.	 (AP	 Katowice,	

1204/315,	k.	28).
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Wolbromska	35	(obecnie	Rabsztyńska	49),	stan	z	2021 r.	(fot.	Marek	Piotrowski)

Wolbromska 35 (obecnie Rabsztyńska 49)
Według rejestru, budynek, znajdujący się po zachodniej stronie ulicy Rabsztyń-

skiej, był własnością Marjanny Balin1066, zmarłej w 1934 r. oraz jej matki Franciszki 

Banyś, która od 15.09.1939 r. zamieszkała przy Parcze 1.

Chaim-Uszer i Chana-Laja z domu Gliksztajn SZAFIRSZTAJN oraz córka Frajda 

oraz synowie Abram, Izrael Mordka, Zymel i Moszek oraz Abram ROZENBERG 

oraz Abram-Dawid i Ruchla z domu Zylberberg GLIKSZTAJN oraz córki Itla 

i Fajgla oraz synowie Wólf, Benjamin i Natan

Chaim-Uszer, syn Icyka i Rywki Ruchli z domu Ungier, urodził się 27.06.1894 r. w Ol-

kuszu, był kupcem - właścicielem sklepu. Jego żona Chana-Laja z domu Gliksztajn, cór-

ka Icka-Zewela i Gitli z domu Gutfeld, urodziła się 18.09.1894 r. w Olkuszu. Pobrali się 

27.01.1920 r. w Olkuszu, tutaj urodziły się ich dzieci: 18.11.1920 r. córka Frajda, 10.09.1923 r. 

syn Abram, 11.11.1926 r. syn Izrael Mordka, 15.10.1929 r. syn Zymel i 25.10.1933 r. syn Mo-

szek. Początkowo mieszkali przy pl. Piłsudskiego 30, a od 31.12.1934 r. przeprowadzi-

li się na Wolbromską 35. Od 08.06.1936 r. zamieszkał z nimi jako sublokator Abram 

Rozenberg, urodzony 16.11.1877 r., piekarz, który przeprowadził się do tu z Będzina. 

Od 08.06.1938 r. zamieszkała z nimi Ruchla z domu Zylberberg Gliksztajn, córka 

1066	 „Wykaz	nieruchomości	położonych	w	mieście	Olkuszu”	z	1935 r.	zawiera	maszynowy	zapis	„Marja	
Balin”,	skreślony	i	dopisane	„Kochan”,	także	skreślone	i	pierwsze	nazwisko	nadpisane	przez	„Stani-
sław	Banyś”	(AP	Katowice,	1204/315,	k.	29).
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Wulfa i Udli z domu Glikson, urodzona 15.06.1900 r. w Będzinie, która przeprowadzi-

ła się tu z pięciorgiem swych i Abrama-Dawida dzieci, które urodziły się w Olkuszu: 

20.03.1920 r. córka Itla, 10.09.1922 r. córka Fajgla, 03.06.1925 r. syn Wólf, 08.06.1927 r. syn 

Benjamin i 01.07.1929 r. syn Natan. Wszyscy oni mieszkali wcześniej przy 3 Maja 2, ra-

zem z nimi mieszkał mąż Ruchli i ojciec dzieci Abram-Dawid, syn Zymli i Gitli z domu 

Gutfeld, urodzony 02.05.1892 r. w Olkuszu, krawiec właściciel zakładu. Abram-Dawid 

i Ruchla pobrali się 26.11.1919 r. w Będzinie i tego samego roku Ruchla przybyła do Ol-

kusza. Abram-Dawid od 07.08.1939 r. zamieszkał jako sublokator przy Żuradzkiej 1. 

W 1928 r. A. Gliksztajn był członkiem Banku Komercyjnego (później: Bank Ludowy) 

spółdzielni z o. o. w Olkuszu, ponownie wybranym zastępcą członka jego Zarządu1067, 

książka telefoniczna z 1929 r. wymienia mieszkanie Abrama Glücksteina z zakładem 

krawieckim przy Rynku1068, zaś książki telefoniczne z 1934 i 1936 r. wskazują ten numer 

telefonu już dla zakładu krawieckiego przy 3 Maja1069. 08.09.1938 r. Ruchla z Itlą i trze-

ma synami przeprowadziła się do Sosnowca.

Pozostała pod tym adresem córka Fajgla od 16.11.1939 r. przeprowadziła się na 3 

Maja 35. Mimo wyprowadzki, rejestr odnotowuje ślub Itli z Janklem Cukiermanem 

pod datą 30.12.1941 r. w Strzemieszycach Wielkich (Jankiel mieszkał z rodziną przy 

Górniczej 29).

Wólf przebywał pod koniec wojny w obozie Fuenfteichen.

Chaim-Uszer i Chana-Laja Szafirsztajn oraz synowie Abram, Zymel i Moszek za-

mordowani zostali w czasie wojny, rodzice i synowie Zymel i Moszek wywiezieni 

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

1942 r., odnotowani na częściowej liście deportacyjnej pod poz. odpowiednio 707, 

689, 699 i 6921070. Los Izraela Mordki jest nieznany. Wojnę przeżyła córka Frajda. Los 

Abrama Rozenberga jest nieznany. Abram-Dawid i Ruchla Gliksztajn oraz córki 

i synowie Benjamin i Natan zamordowani zostali w czasie wojny. Wojnę przeżył 

syn Wólf, odnotowany na powojennym wykazie osób zarejestrowanych w Olkuszu 

pod poz. 541071 i na spisie Żydów b. mieszkańców miasta Olkusz przebywających na 

terenie Dolnego Śląska pod poz. 201072.

1067	 AAN,	sygn.	213/13044	Bank	Ludowy	(Komercyjny)	w	Olkuszu,	wyciąg	z	protokołu	nr	11	Doroczne-
go	Walnego	Zebrania	członków	z	03.04.1928 r.,	k.	40.

1068 Spis Abonentów Państwowej Sieci Telefonicznej w Zagłębiu Dąbrowskiem 1929,	 s.	 229,	podając	 jako	
adres	„Rynek	76”.

1069 Spis abonentów sieci telefonicznych na 1936 r.,	s.	334.
1070	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	139.
1071	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	163.
1072	 K.	Kocjan,	Zagłada olkuskich Żydów,	s.	165.


