Ulica
Żuradzka
Przebieg ulicy zgodny z obecnym.

Od prawej pl. Piłsudskiego 6, narożny piętrowy Żuradzka 2, wylot ulicy Żuradzkiej, narożny parterowy
Żuradzka 1 (źródło: archiwum Marka Piotrowskiego)

Żuradzka 1
Z rejestru mieszkańców nie wynika, kto był właścicielem nieruchomości, natomiast „Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. wskazuje R.
Piechowicza i F. Działacha1073.
Josek-Mosiek i Tila-Tauba z domu Dominitz SZPIGIELMAN oraz córka Cypojra
i syn Majer, Lejbuś-Janas i Abram
Josek-Mosiek, syn Majera i Eli-Gieny Szarf, urodził się 07.10.1894 r. w Grabocinie (pow. Będzin), był kupcem – właścicielem sklepu, w 1913 r. przeprowadził się
1073

„Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, sygn. 1204/315, k. 8).
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z Grabocina do Olkusza. Jego żona Tila-Tauba z domu Dominitz, córka Szejndli Breindli z domu Dominitz, urodziła się 23.11.1889 r. w Przemyślu, do Olkusza przeprowadziła się w 1920 r. z Krakowa. W Krakowie 05.09.1922 r. urodził się jej syn Majer
i w tym samym roku zamieszkał w Olkuszu. 29.10.1924 r. w Strzemieszycach urodził się syn Mojżesza-Joska i Tili-Tauby z domu Dominitz Lejbuś-Janas i w tym
samym roku zamieszkał w Olkuszu. Pobrali się 26.02.1925 r. w Dąbrowie Górniczej.
W Olkuszu urodziło się dwoje najmłodszych ich dzieci: 18.10.1925 r. córka Cypojra
i 06.12.1926 r. syn Abram.
Abram wywieziony został z Olkusza 22.03.1941 r. do obozu pracy przymusowej
ZAL Sarkau, gdzie przebywał do połowy kwietnia 1941 r., skąd trafił do Markstädt
(nie jest jasne co przy tym pobycie oznacza zapis „/Gh. Ilkenau”), w grudniu 1943 r.
trafił do obozu Fünfteichen, w grudniu 1944 r. do Gross-Rosen, a od stycznia 1945 r.
przebywał w obozie Buchenwald, gdzie 11 kwietnia został wyzwolony1074.

Tila-Tauba z domu Dominitz Szpigielman (źródło: https://yvng.yadvashem.org/nameDetails.
html?language=en&itemId=1944304&ind=1)

Rodzice oraz dwoje starszych synów zamordowani zostali w czasie wojny, którą
przeżyła Cypojra, odnotowana na wykazie osób zarejestrowanych w Olkuszu pod
poz. 971075 oraz Abram.
Przy Parczewskiej 2 mieszkała siostra Joska-Mośka Sura Dyna Blum z rodziną,
a przy Augustiańskiej 28 siostra Rywka-Chaja Goldszajn i brat Nuchym Szpigielman.

https://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=en&itemId=10861149&ind=1.

1074
1075

K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 164.

658

Chawa Rojza FEDER
Chawa Rojza urodziła się w 1908 r., do Olkusza przeprowadziła się w 23.06.1932 r.
ze Strzemieszyc. Jako szwagierka zamieszkała przy rodzinie swej siostry Gitli
-Marji z domu Feder Briks/Bryks, urodzonej 18.08.1903 r., córki Lejzora-Berka i Gołdy-Rywki z domu Imerglik, żony Abrama-Chaima, kupca-właściciela sklepu, którzy
pobrali się 19.05.1927 r. w Olkuszu, tu też urodziły się ich dwie córki: 19.04.1925 r. Chawa-Chana i 05.07.1930 r. Rajzla-Blima. Abram-Chaim wyprowadził się 09.11.1935 r. do
Skarżyska–Kamiennej, a Gitla-Marja z córkami 04.05.1936 r. przeprowadziła się na
Pocztową 12, a stamtąd 18.11.1936 r. do męża do Skarżyska-Kamiennej.
Los Chawy Rojzy jest nieznany.
Moszek-Herszlik i Pesla z domu Cygler HERSZLIKOWICZ i syn Izrael
Moszek-Herszlik, syn Chuny-Eljasza i Cyrli z domu Lichtman, urodził się
20.03.1901 r. w Żarnowcu, był robotnikiem – krawcem, w 1925 r. przeprowadził się
z Będzina do Olkusza. Jego żona Pesla z domu Cygler, córka Joela-Hersza i Chany-Fajgli z domu Frajlich, urodziła się 09.01.1893 r. w Olkuszu. Pobrali się 17.05.1926 r.
w Olkuszu, tu 14.06.1926 r. urodził się ich syn Izrael.
Ich los jest nieznany.
Przy pl. Piłsudskiego 27 mieszkała matka Pesli z jej siostrą Ruchlą Sztajnberg,
przy Żuradzkiej 5 siostra Małka-Chaja Wajcman, a przy pl. Piłsudskiego 30 brat Srul-Berek Cygler.
Załma i Szyfra z domu Kożuch HOCHBERGIER oraz synowie Icek i Eliasz Wólf
Załma, syn Wulfa-Eljasza i Chany-Blimy z domu Słupowskiej, urodził się
16.10.1906 r. w Działoszycach (pow. Pińczów), był kamasznikiem – właścicielem
zakładu, 22.08.1928 r. przeprowadził się ze Słomnik do Olkusza. Jego żona Szyfra
z domu Kożuch, córka Arona i Gitli z domu Rubin, urodziła się 12.10.1912 r. w Nowym
Korczynie (pow. stopnicki), tam też pobrali się 07.02.1934 r. i jedenaście dni później
Szyfra przeprowadziła się do Olkusza. Tu urodzili się ich synowie: 17.06.1937 r. Icek
i 06.10.1939 r. Eliasz Wólf.
Wszyscy zamordowani zostali w czasie wojny, Szyfra z synami wywiezieni zostali do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca
1942 r., odnotowani na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 442-4441076, natomiast
Załma, więzień nr 119725, zamordowany został w KL Dachau 21.04.1945 r.
1076
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Izaak MILLER i Chaja STRAUSMAN oraz jej siostra Sura
Izaak urodził się w 1905 r., był handlarzem, 22.11.1932 r. przeprowadził się z Zawiercia do Olkusza i zamieszkał jako sublokator przy Żuradzkiej 1. Jego żona Chaja urodziła się w 1900, do Olkusza na Żuradzką 1 przeprowadziła się 07.06.1933 r.
z Dąbrowy Górniczej razem z Gitlą Strausman, robotnicą, i siostrą Surą, urodzoną
w 1926 r. 20.02.1934 r. Gitla przeprowadziła się na Żuradzką 2. Izaak i Chaja pobrali się
28.08.1939 r. w Olkuszu, 01.10.1939 r. przeprowadzili się z Surą na Buchowieckiego 8.
Niewykluczone, że to o Izaaku jako „Majerze”, ofierze szczególnie zmasakrowanej, a nawet śmiertelnej „Krwawej Środy” mówią relacje z tego wydarzenia, choć
rejestr nie potwierdza jego śmierci.

Pismo Isaaka Millera do olkuskiego Zarządu Miejskiego z 3 maja 1940 r. (źródło: AP Kat)
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Polskojęzyczny brudnopis odpowiedzi Burmistrza na prośbę Isaaka Millera z 4 maja 1940 r. (żródło: AP Kat)

Zaświadczenie wydane przez Burmistrza na prośbę Isaaka Millera z 4 maja 1940 r. (żródło: AP Kat)

Wszyscy troje zamordowani zostali w czasie wojny.
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Aba i Ajdla GUTMAN oraz córki Gitla i Rywka
Aba urodził się 13.06.1899 r., był kupcem. Jego żona Ajdla urodziła się w 1898 r. Ich
córki: Gitla urodziła się w 1925 r., a Rywka w 1927 r. W 1934 r. wszyscy przeprowadzili
się z Będzina do Olkusza, najpierw na Szpitalną 18, od 01.02.1936 r. pl. Piłsudskiego 30,
a od 05.06.1936 r. Żuradzką 1. Od 07.08.1939 r. mieszkał z nimi jako sublokator Abram
Dawid Gliksztajn, urodzony 02.05.1892 r. w Olkuszu, krawiec właściciel zakładu, którego żona Ruchla i dzieci mieszkali przy Wolbromskiej 35.
Cała rodzina zamordowana została w czasie wojny, Ajdla wywieziona została
do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta, odnotowana na częściowej
liście deportacyjnej pod poz. 7291077.
Riwen Arje i Jenta z domu Robak BRONSZTEJN/BRONSZTAJN oraz córka Blima
Riwen Arje, syn Mela i Sury Fajgi z domu Luft, urodził się 10.08.1909 r. w Łukowie,
był krawcem, do Olkusza przybył 01.03.1933 r. z Warszawy, 19.07.1934 r. wyjechał do
Łukowa, skąd 13.05.1935 r. wrócił do Olkusza, mieszkał przy Bóżnicznej 16. Jego żona
Jenta z domu Robak, córka Moszka Jankiela i Sury Laji z domu Nowickiej, urodziła się 10.09.1909 r. w Olkuszu, była robotnicą-krawcową, mieszkała pod tym samym
adresem. 08.09.1934 r. urodziła się w Olkuszu ich córka Blima. Pobrali się 11.01.1936 r.
w Olkuszu, 10.09.1936 r. przeprowadzili się na Żuradzką 1.
Jenta zamordowana została w czasie wojny, los Riwena Arje i Blimy jest nieznany.
Przy Krakowskiej 2 mieszkali rodzice Jenty (jej matka zmarła 25.02.1938 r.) wraz
z jej rodzeństwem.
Laja z domu Lewkowicz LEWKOWICZ oraz syn Moszek Bendyt
Laja z domu Lewkowicz, córka Jochyma i Tauby z domu Gutfeld, urodziła się
13.01.1888 r. w Olkuszu, wdowa, była rzeźniczką. Jej i Eliasza syn Moszek Bendyt
urodził się 06.09.1918 r. w Olkuszu. Mieszkali przy pl. Piłsudskiego 29, 03.03.1938 r.
przeprowadzili się na Żuradzką 1.
Ich los jest nieznany.
Przy Mickiewicza 6 mieszkała siostra Laji Sura Rozenberg, przy 3 Maja 2 siostra
Gitla Przyrowska, przy Szpitalnej 31 brat Majer Lewkowicz.
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Widok z Żuradzkiej na Rynek, od lewej Żuradzka 4, narożny z rynkiem piętrowy Żuradzka 2, wieża
ciśnień na rynku, narożny parterowy Żuradzka 1, piętrowy dom z prawej to być może już początek
Żuradzkiej 3 (źródło: archiwum Marka Piotrowskiego)

Żuradzka 2
Właścicielami domu byli Josek Wilman, Abram-Lejzor Fuksbruner i Icek-Szlama Majerczyk, przy czym żony Wilmana i Majerczyka były siostrami Abrama-Lejzora Fuksbrunera1078.
Josek i Tauba z domu Fuksbruner WILMAN oraz córka Fajgla i synowie Lajb,
Dawid i Rubin oraz Berek KERNER
Josek, syn Moszka i Chaji z domu Gelbart, urodził się 27.07.1891 r. w Tąpkowicach
(pow. Będzin), właściciel domu, był kupcem, w 1919 r. przeprowadził się z Niezdary
(gm. Ożarowice, pow. Będzin) do Olkusza. Jego żona Tauba z domu Fuksbruner, córka Jakóba i Sury z domu Liblich, urodziła się 23.01.1890 r. w Olkuszu. Według księgi
adresowej z 1930 r. T. Fuksbruner na Rynku prowadził(a) restaurację. W Olkuszu urodziły się ich dzieci: 20.02.1920 r. syn Lajb, 22.03.1921 r. syn Dawid, 10.09.1924 r. syn Rubin i 01.09.1930 r. córka Fajgla. 28.11.1938 r. przeprowadził się do nich jako sublokator
1078

„Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, sygn. 1204/315, k.
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663

Berek Kerner, syn Abrama i Tauby z domu Goldberg, urodzony 13.12.1911 r. w Olkuszu, bez zawodu, który wcześniej mieszkał z rodzicami i rodzeństwem w rodzinnym
domu przy ul. Augustjańskiej 10 m. 1.

Josek i Tauba z domu Fuksbruner Wilman
(źródło: https://photos.yadvashem.org/photo-details.html?language=en&item_id=14149588&ind=0 i https://photos.yadvashem.org/photo-details.html?language=en&item_id=14134570&ind=0)

Lajb Wilman
(źródło: https://photos.yadvashem.org/photo-details.html?language=en&item_id=14156013&ind=0)
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Podpis Berka Kernera na liście uczniów siedmioklasowej powszechnej szkoły męskiej w Olkuszu w 1926 r.
(źródło: http://polska1926.pl/karty/16396)

Cała rodzina Wilmanów zamordowana została w czasie wojny, Tauba wywieziona została do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowana na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 3131079. Rejestr
mieszkańców zawiera adnotację jakoby Josek „zmarł (rozstrzelany) w akcji przeciw
żydom w czasie okupacji niemieckiej w Krakowie dnia 31.08.1942 r.”. Los Berka Kernera jest nieznany.
Pod tym samym adresem, co Tauba, mieszkał jej brat Abram-Lejzor Fuksbruner oraz siostra Rachla Majerczyk, a przy pl. Piłsudskiego 21 mieszkał brat Szlama
-Hersz Fuksbruner.
Abram-Lejzor i Nacha z domu Ferlegier FUKSBRUNER oraz córki Chana-Rywka,
Sura i Bajla oraz syn Chaim-Josek
Abram-Lejzor, syn Jakóba-Lejbusia i Sury z domu Liblich, urodził się 15.04.1875 r.
w Olkuszu, właściciel domu, był kupcem – właścicielem sklepu. Jego żona Nacha z domu Ferlegier, córka Litmana i Szpryncy z domu Ajzenberg, urodziła się
07.02.1881 r. w Szczekocinach. Pobrali się 02.09.1902 r. w Olkuszu, w 1904 r. przeprowadzili się z Będzina do Olkusza. W Olkuszu urodziły się ich dzieci: 06.04.1911 r.
córka Estera-Blima, 12.07.1915 r. syn Chaim-Josek, 20.01.1918 r. córka Chana-Rywka,
01.06.1920 r. córka Sura i 01.12.1923 r. córka Bajla. 30.03.1937 r. Estera-Blima przeprowadziła się na pl. Piłsudskiego 24.
W getcie mieszkali pod adresem Sikorka 5, skąd 12.03.1942 r. wywieziono do obozu pracy trzy siostry Chanę-Rywkę, Surę i Bajlę, odnotowane na liście wysłanych
tego dnia kobiet pod poz. 28-301080.
Rodzice i syn zamordowani zostali w czasie wojny, Abrama-Lejzor i Nacha wywiezieni zostali do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowani na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 396-3971081. Córki
przeżyły wojnę, Sura odnotowana została w powojennym spisie Żydów b. mieszkańców miasta Olkusz przebywających na terenie Dolnego Śląska pod poz. 151082.
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Pod tym samym adresem mieszkała córka Abrama-Lejzora i Nachy Gołda
Szklarz, a przy pl. Piłsudskiego 24 córka Estera-Blima Szpigler. Pod tym samym adresem, co Abram-Lejzor, mieszkały jego siostry Tauba Wilman i Rachla Majerczyk,
a przy pl. Piłsudskiego 21 mieszkał brat Szlama-Hersz Fuksbruner.
Icek-Szlama i Rachla z domu Fuksbruner MAJERCZYK oraz córki Brucha,
Fajgla-Machela i Sura-Chana oraz syn Jakób-Juda
Icek-Szlama, syn Fiszela i Chany z domu Zajdner, urodził się 30.12.1889 r. w Działoszycach, właściciel domu, był kupcem – właścicielem sklepu, w 1912 r. przeprowadził się z Działoszyc do Olkusza. Jego żona Rachla z domu Fuksbruner, córka Jakóba i Sury z domu Liblich, urodziła się 15.07.1886 r. w Olkuszu. Pobrali się 16.07.1917 r.
w Olkuszu, tu urodziły się ich dzieci: 10.10.1912 r. syn Jakób-Juda, 19.07.1914 r. córka
Brucha, 18.07.1917 r. córka Fajgla-Machela i 02.03.1921 r. córka Sura-Chana.

Od góry z lewej Icek-Szlama, syn Jakób-Juda, od dołu z lewej córki Brucha i Sura-Chana Majerczyk
(źródło: Yad Vashem)
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W getcie mieszkali pod adresem Sikorka 20, skąd 12.03.1942 r. wywieziono do obozu pracy córkę Sarę, odnotowaną na liście wysłanych tego dnia kobiet pod poz. 591083.
Rodzice, syn oraz córki Brucha i Sura-Chana zamordowani zostali w czasie wojny, Sura-Chana wywieziona została do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowana na częściowej liście deportacyjnej
pod poz. 6531084. Wojnę przeżyła Fajgla-Machela.
Pod tym samym adresem, co Rachla, mieszkał jej brat Abram-Lejzor Fuksbruner
oraz siostra Tauba Wilman, a przy pl. Piłsudskiego 21 mieszkał brat Szlama-Hersz
Fuksbruner.
Abram Ksyl i Gołda z domu Fuksbruner SZKLARZ i syn Jakób-Lajb
Abram Ksyl, syn Efroima i Małka z domu Wajsbekier, urodził się 30.07.1905 r.
w Nowej Łące (Wolbrom), był piekarzem, w 1929 r. przeprowadził się z Wolbromia
do Olkusza. Jego żona Gołda z domu Fuksbruner, córka Abrama-Lejzora i Nachy
z domu Lipman, urodziła się 16.02.1906 r. w Olkuszu. Tutaj 10.07.1931 r. urodził się ich
syn Jakób- Lajb.
Gołda zamordowana została w czasie wojny, los Abrama Ksyla i Jakóba-Lajba
jest nieznany.
Pod tym samym adresem, mieszkali rodzice Gołdy i czwórka jej rodzeństwa,
a przy pl. Piłsudskiego 24 jej siostra Estera-Blima Szpigler.
Mojżesz Wigdor i Gitla z domu Strausman NAJMAN
oraz Tauba Hinda SZTRAUSMAN
Mojżesz Wigdor, syn Abrama Hersza i Chany Rajzli z domu Epsztejn, urodził się
30.03.1907 r. w Radomsku, był krawcem, 06.03.1934 r. przeprowadził się z Radomska
do Olkusza. Jego żona Gitla z domu Strausman, urodzona w 1908 r., była robotnicą,
do Olkusza przeprowadziła się 07.06.1933 r. z Dąbrowy Górniczej wraz z Chają i Surą
Strausman i z nimi zamieszkała przy Żuradzkiej 1, skąd 20.02.1934 r. przeprowadziła
się na Żuradzką 2. Pobrali się 16.11.1939 r. w Olkuszu. 25.03.1934 r. na Żuradzką 2 przeprowadziła się z Częstochowy Tauba Hinda Sztrausman, urodzona w 1873 r., która
mieszkała przy rodzinie jako sublokatorka.
Mojżesz Wigdor zamordowany został w czasie wojny, los Gitli i Tauby Hindy jest
nieznany.
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Laja KEJZMAN
Laja, córka Moszka-Jakóba i Gitli z domu Ajdel, urodziła się 13.03.1894 r. w Olkuszu, była fotografistką-właścicielką zakładu. Początkowo mieszkała przy pl. Piłsudskiego 3, 20.06.1937 r. przeprowadziła się na ul. Żuradzką 2.
Laja zamordowana została w czasie wojny, wywieziona do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowana na częściowej
liście deportacyjnej pod poz. 901085.
Przy 3 Maja 20 mieszkała matka Laji Gitla Kejsman z czwórką jej rodzeństwa.
Rubin Chil i Hendla z domu Oliwa BESSER oraz córki Gołda i Mariem
oraz syn Froim-Szmul
Rubin Chil, syn Efroima i Dobrej z domu Tanz, urodził się w 1901 r. w Żarkach,
był robotnikiem-krawcem, w 1922 r. przeprowadził się z Będzina do Olkusza. Jego
żona Hendla z domu Oliwa, córka Moszka Chila i Ruchli Laji z domu Grosman, urodziła się 20.02.1901 r. w Olkuszu. Pobrali się 07.07.1925 r. w Olkuszu, tu urodziły się ich
dzieci: 06.06.1924 r. syn Froim-Szmul, 20.06.1925 r. córka Gołda i 03.12.1929 r. córka Mariem. W 1928 r. Ch. Besser był członkiem Banku Komercyjnego (później: Bank Ludowy) spółdzielni z o. o. w Olkuszu1086, w 1930 r. prowadził w Rynku sklep z ubraniami
gotowymi1087. Najpierw mieszkali przy Daszyńskiego 16, od 09.01.1938 r. przeprowadzili się na Żuradzką 2.
Od 06.05.1941 r. przeprowadzili się na Żuradzką 8.
Rodzice i córki zamordowani zostali w czasie wojny. Wojnę przeżył syn Froim
-Szmul, odnotowany w powojennym spisie Żydów b. mieszkańców miasta Olkusz
województwo kieleckie przebywających na terenie Dolnego Śląska pod poz. 131088.
Przy Szpitalnej 16 mieszkali rodzice Hendli z jej trzema siostrami oraz siostra
Brajndla Holcman.
Abram i Nycha z domu Glecer PINKUS oraz córka Brucha
Abram, syn Joska i Rywki z domu Abramowicz, urodził się 15.01.1907 r. w Olkuszu, był furmanem. Jego żona Nycha z domu Glecer urodziła się w 1910 r. Pobrali
się 29.08.1933 r. w Wolbromiu, skąd z adresu Żwirki 30 Nycha przeprowadziła się
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1087

Księga adresowa Polski 1930, s. 249.

1088

K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 165.
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01.09.1933 r. do Olkusza. Tu 26.07.1934 r. urodziła się ich córka Brucha. Mieszkali
przy Górniczej 24/26, od 01.12.1935 r. przeprowadzili się na Ogrodzieniecką 11, a od
25.04.1938 r. na Żuradzką 2.
Od 30.10.1939 r. przeprowadzili się na Żuradzką 17.
Ich los jest nieznany.
Przy Żuradzkiej 5 mieszkali bracia Abrama Dawid Berek, Chaim i Mosiek.

Żuradzka 31089
Właścicielami domu byli zmarła w 1937 r. Mindla Waltman oraz jej synowie
Lejbuś, Herszel, Abram, Moszek-Machel i Jakób-Perec1090. Prawdopodobnie nieruchomość wielobudynkowa ciągnąca się od numeru 1 znajdującego się na rogu
z rynkiem aż do ulicy Szpitalnej. Zamieszkana głównie przez ludność żydowską
z pojedynczymi lokatorami rzymsko-katolickiemi. Jak pisała Bella Rotner: „dalej
przy ul. Żuradzkiej w domu Piechowicza była piekarnia Waltmanów. Było ich 4
braci – z frontu była piekarnia w podwórzu była piekarnia, co piekli chleb, jeszcze
w innym podwórzu miał piekarnię Lajbiś Waltman – a przy ul. Żuradzkiej, w rogu
Żuradzka i Szpitalna miał piekarnię najmłodszy brat Waltman Mojszl. Z jego córką
Priwą byłam w obozie Bernsdorf Czechoslovacia. Ocalała, mieszkała w Israelu.” 1091
Szlama-Hersz TUCHMAJER i synowie Cyna, Binem, Izrael-Dawid
i Rubin-Jakób oraz Itla ZGNIŁEK i ich syn Lipa
Szlama-Hersz, syn Izraela-Dawida i Rywki-Małki z domu Fridman, urodził się
13.01.1891 r. w Olkuszu, wdowiec, był niewykwalifikowanym robotnikiem-wyrobnikiem. Itla Zgniłek, córka Szmula i Chaji z domu Lejzorek, urodziła się w 03.1904 r.
w Książu Wielkim, skąd 05.10.1935 r. przeprowadził się do Olkusza, mieszała jako sublokatorka i gospodyni. W Olkuszu urodzili się synowie Szlamy-Hersza i Fajgli-Laji
z domu Minc: 17.02.1915 r. Chaim-Mordka, 20.09.1916 r. Cyna i 22.06.1919 r. Binem oraz
synowie Szlamy-Hersza i Ruchli z domu Minc: 10.04.1924 r. Izrael-Dawid i 20.02.1926 r.
Rubin-Jakób, a 03.04.1939 r. także syn Szlamy-Hersza i Itli Lipa. 09.07.1938 r. Chaim
-Mordka przeprowadził się do Porąbki (gm. olkusko-siewierska, pow. Będzin).
1089

Por. zdjęcie dla adresu Żuradzka 2.

1090

„Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, sygn. 1204/315, k.
8) zawiera maszynowy zapis „S-wie Berka Waltmana”.

1091

„List Belli Rotner do Michała Ostrowskiego z 20.12.2015 r., https://olkuscyzydzi.pl/pl/letter-bella
-rotner_1/), s. 5-6.
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Szlama-Hersz, jego synowie Cyna, Izrael-Dawid, Rubin-Jakób, Itla oraz ich syn
Lipa zamordowani zostali w czasie wojny, Szlama-Hersz, Itla oraz ich syn Lipa wywiezieni zostali do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie
czerwca 1942 r., odnotowani na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 287-2891092.
Wojnę przeżył jedynie Binem1093.

Podpis Cyny Tuchmajera na liście uczniów siedmioklasowej powszechnej szkoły męskiej w Olkuszu
w 1926 r. (źródło: http://polska1926.pl/karty/16420)

Dokument emigracyjny Binema Tuchmajera
(źródło: https://www.archives.gov.il/archives/Archive/0b07170680044f86/File/0b07170680ef8349)
1092

K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 129.

1093

W 1950 r. wyemigrował z Polski do Izraela
ve/0b07170680044f86/File/ 0b07170680ef8349).
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(https://www.archives.gov.il/archives/Archi-

Przy Augustjańskiej 1 m. 3 mieszkała siostra Szlamy-Hersza Sura Najmark, przy
Krakowskiej 9 brat Cyna, przy Bóżnicznej 24 m. 2 siostra Fajgla, a przy pl. Piłsudskiego 30 brat Chenoch.
Lejbuś i Ruchla/Brucha z domu Glazer WALDMAN/WALTMAN
i córka Chaja-Sura oraz synowie Jankiel, Szaja, Icek-Mendel, Majer i Dawid
Lejbuś, syn Berka i Mindli z domu Waldman, urodził się 17.07.1889 r. w Olkuszu,
właściciel domu, był piekarzem – właścicielem piekarni. Jego żona Ruchla/Brucha
z domu Glazer przeprowadziła się do Olkusza z Kleszczowa (pow. Noworadomsk).
Pobrali się 08.02.1909 r. w Olkuszu, tutaj urodziły się ich dzieci: 15.02.1912 r. córka
Estera-Laja, 12.12.1914 r. syn Jankiel, 23.12.1917 r. syn Szaja, 15.03.1920 r. córka Chaja
-Sura, 15.03.1923 r. syn Icek-Mendel i 05.05.1925 r. synowie Majer i Dawid. 03.06.1938 r.
w szpitalu św. Łazarza w Krakowie zmarła Estera-Laja.
W getcie mieszkali pod adresem Rabensteinerstrasse 8, skąd 12.03.1942 r. Chaja
-Sura wywieziona została do obozu pracy, odnotowana na liście kobiet wysłanych
tego dnia pod poz. 1061094.
Rodzice oraz synowie Jankiel, Icek-Mendel, Majer i Dawid zamordowani zostali
w czasie wojny. Wojnę przeżyli Chaja-Sura i Szaja. Wspomnienia Chaji-Sury dostępne są na stronie https://olkuscyzydzi.pl/pl/melissa/.
Pod tym samym adresem mieszkali bracia Lejbusia: Jakób-Perec, Moszek-Machel, Herszel i Abram.
Herszel i Małka z domu Szerman WALTMAN i syn Berek
Herszel, syn Berka i Mindli z domu Waltman, urodził się 28.06.18971095 r. w Olkuszu,
właściciel domu, był robotnikiem- piekarzem. Jego żona Małka z domu Szerman, córka Majera-Wolfa i Rywki z domu Laska, urodziła się 15.05.1899 r. w Kleszczowie (gm.
Sulmierzyce, pow. Noworadomski), skąd przeprowadziła się do Olkusza w 1905 r. Pobrali się 20.02.1923 r. w Olkuszu, tutaj 10.09.1932 r. urodził się ich syn Berek.

Podpis Herszela Waltmana jako świadka na zapisie z 01.09.1938 r. rejestracji urodzenia Abrama Melcera

1094

K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 98.

1095

Zapis z 01.09.1938 r. rejestracji urodzenia Abrama Melcera, którego świadkiem był piekarz Herszel
Waltman przypisuje mu wtedy wiek „lat trzydzieści dziewięć”.
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Wszyscy zamordowani zostali w czasie wojny.
Pod tym samym adresem mieszkali bracia Herszela: Lejbuś, Jakób-Perec, Moszek-Machel i Abram. Przy Krakowskiej 8 mieszkał ojciec Małki Majer-Wólf/Wolf
Szerman z córką Kajnes i synem Moszkiem Lejbem, przy Szpitalnej 40 mieszkała
siostra Laja Gliksman, przy Żuradzkiej 6 brat Abram-Chilel, a przy Krakowskiej 6
siostra Róża Kaczka.
Abram i Gitla z domu Szwimer WALTMAN oraz córka Estera i syn Berek
Abram, syn Berka i Mindli z domu Waltman, urodził się 21.08.1900 r. w Olkuszu,
właściciel domu, był robotnikiem-piekarzem. Jego żona Gitla z domu Szwimer,
córka Dawida i Tauby z domu Wodzisławskiej, urodziła się 13.10.1889 r. w Będzinie,
skąd przeprowadziła się do Olkusza w 1925 r. Pobrali się 08.03.1932 r. w Olkuszu, tutaj urodziły się ich dzieci: 15.07.1927 r. córka Estera i 15.11.1931 r. syn Berek. 15.08.1936 r.
przeprowadzili się do Będzina, skąd powrócili 01.06.1937 r. Jako sublokatorzy mieszkali z nimi: Rywka Goldfrajnd, urodzona w 1898 r., handlarka, przybyła do Olkusza
01.12.1932 r. z Ząbkowic oraz Szajndla Szwimer, urodzona w 1921 r., przybyła do Olkusza wraz z Waltmanami 01.06.1937 r. z Będzina.
Między 26.03.1941 r. i 15.07.1941 r. mieszkała z nimi sublokatorka Szyfra Glajtman,
a od 12.08.1941 r. rodzina Mendla i Chany Pesli Lewitów z synem Izraelem Alterem.
Cała rodzina Waltmanów zamordowana została w czasie wojny. Los Rywki
Goldfrajnd i Szajndli Szwimer jest nieznany.
Pod tym samym adresem mieszkali bracia Abrama: Lejbuś, Jakób-Perec, Moszek
-Machel i Herszel.
Moszek-Machel i Chendel-Bina z domu Sonenberg WALTMAN i córka Prywa
oraz synowie Chaim-Lejzor, Majer i Berek oraz Chaja Gitla SONNENBERG
Moszek-Machel, syn Berka i Szajndli z domu Waltman, urodził się 15.07.1894 r.
w Olkuszu, właściciel domu, był robotnikiem-piekarzem. Jego żona Chendel-Bina
z domu Sonenberg, córka Majera i Priwy z domu Selinger, urodziła się 04.12.1896 r.
w Trzebini, skąd przeprowadziła się do Olkusza w 1918 r. Pobrali się 01.02.1920 r.
w Trzebini. W Olkuszu urodziły się ich dzieci: 16.08.1921 r. syn Chaim-Lejzor,
20.07.1924 r. córka Prywa, 03.02.1925 r. syn Majer i 17.10.1931 r. syn Berek. 17.02.1936 r.
przeprowadziła się do nich z Trzebini siostra Chendli-Biny Chaja Gitla Sonnenberg,
urodzona w 1910 r.
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Chendel-Bina i Moszek-Machel Waltmanowie (źródło: Yad Vashem)

Z lewej rodzina Waltmanów, z prawej Chaim-Lejzor Waltman (źródło: Yad Vashem)

Majer Waltman (źródło: Yad Vashem)

673

Praca przymusowa przy ulicy Szpitalnej (luty 1940 r.). Pierwszy z prawej Icek Waltman, u góry siedzi jego
kuzyn Waltman (piekarnia przy ul. Szpitalnej), na dole z lewej siedzi Polak mieszkający na rogu ul., Żuradzkiej
i Szpitalnej, pierwszy z lewej stoi Zilberstein, który pracował w piekarni Waltmana (źródło: Yizkor Book)

„Palcowka” Priwy Waltman (źródło: Yad Vashem)
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Dokument Priwy Waltman po przesiedleniu do olkuskiego getta z uwagi na adres „Wolbromerstr. 22”
(źródło: Yad Vashem)

Dokument Priwy Waltman z 19.05.1945 r. w języku czeskim umożliwiający darmowy przejazd
do Olkusza (źródło: Yad Vashem)
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Berek Waltman (źródło: Yad Vashem)

W getcie mieszkali przy Wolbromerstrasse 22 lub 241096, skąd 12.03.1942 r. Prywa
wywieziona została do obozu pracy, odnotowana na liście kobiet wysłanych tego
dnia pod poz. 1081097.
Rodzice oraz synowie zamordowani zostali w czasie wojny. Przeżyła jedynie córka Prywa, odnotowana po wojnie na spisie Żydów b. mieszkańców miasta Olkusz
przebywających na terenie Dolnego Śląska pod poz. 631098 i na wykazie osób zarejestrowanych w Olkuszu pod poz. 1131099. Los Chaji Gitli Sonnenberg jest nieznany.
Pod tym samym adresem mieszkali bracia Moszka-Machela: Lejbuś, Jakób-Perec, Abram i Herszel.
Jakób-Perec i Chana-Bajla z domu Lejzorek WALTMAN oraz córki Tauba,
Sura-Gitla i Brajna oraz synowie Lejbuś i Abram-Mendel
Jakób-Perec, syn Berka i Mindli z domu Waltman, urodził się 11.11.1890 r. w Olkuszu, właściciel domu, był robotnikiem-piekarzem. Jego żona Chana-Bajla z domu
Lejzorek przybyła do Olkusza w 1915 r. W Olkuszu urodziły się ich dzieci: 12.06.1917 r.
syn Lejbuś, 21.02.1919 r. córka Tauba, 16.08.1921 r. syn Abram-Mendel, 10.11.1925 r. córka Sura-Gitla i 02.08.1928 r. córka Brajna. Razem z nimi mieszkała Mindla z domu
1096

22 na dokumencie Priwy, a 24 na liście kobiet wysłanych 12.03.1942 r. z olkuskiego getta do obozów pracy.
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K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 98.
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K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 166.
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K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 164.
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Waldman, córka Lejbusia i Esterki z domu Krauson, urodzona 18.04.1862 r. w Pilicy,
właścicielka domu, matka braci, która zmarła 09.01.1937 r. w Olkuszu.

Podpis Lejbusia (Lejba) Waltmana na liście uczniów siedmioklasowej powszechnej szkoły męskiej
w Olkuszu w 1926 r. (źródło: https:// polska1926.pl/karty/16396)

W getcie mieszkali przy Wolbromerstrasse 24, skąd 12.03.1942 r. Sura-Gitla wywieziona została do obozu pracy, odnotowana na liście kobiet wysłanych tego dnia
pod poz. 1051100.
Rodzice, dwie córki Tauba i Brajna oraz synowie zamordowani zostali w czasie
wojny. Przeżyła jedynie córka Sura-Gitla, odnotowana na powojennym wykazie
osób zarejestrowanych w Olkuszu pod poz. 1141101.
Pod tym samym adresem mieszkali bracia Jakóba-Pereca: Lejbuś, Abram, Moszek-Machel i Herszel.
Moszek-Herszla i Hinda z domu Glazberg WAJNDLIK oraz córki Chaja-Laja
i Pesla oraz szwageirka Chana-Bajla GLAZBERG
Moszek-Herszla, syn Wigdora-Simchy i Estery z domu Kochen, urodził się
16.02.1888 r. w Wolbromiu, był robotnikiem-piekarzem, do Olkusza przybył z Wolbromia. Jego żona Hinda z domu Glazberg , urodziła się w 1881 r. W Olkuszu urodziły się ich córki: 29.07.1915 r. Chaja-Laja i 06.03.1917 r. Pesla. Razem z nimi mieszkała
siostra Hindy Chana-Bajla Glazberg, córka Samuela i Chaji Laji z domu Wajsblat,
urodzona w 1902 r. w Busku, skąd przybyła do Olkusza.
Ich los jest nieznany.
Icek ZERYKER
Icek, drukarz, przybył do Olkusza z Sosnowca w 1907 r. razem z żoną Esterą
z domu Sercarz, która zmarła 27.08.1935 r. w Olkuszu.
Jego los jest nieznany.
Przy Buchowieckiego 6 mieszkał syn Natan, przy Gwareckiej 17 córka Kajla
Blum oraz syn Kałma.

1100

K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 98.

1101

K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 164.
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Ulica Żuradzka, 1938/39 (?), od lewej numer 8, parterowy 6 na rogu ze Szpitalną, skrzyżowanie
Żuradzkiej i Szpitalnej, w oddali dach Starostwa przy Rynku 5, Żuradzka 4, po prawej
za skrzyżowaniem ze Szpitalną piętrowy Żuradzka 3, bliżej parterowe zabudowania 5 do prawdopodobnie 11 (źródło: PTTK Olkusz, https://osa.archiwa.org/api/files/view/63650)

Żuradzka 5
Właścicielem domu był Szmul-Michel Minc1102. Według księgi adresowej na rok
1933/34, pod tym adresem miał swą siedzibę Bank Kupiecki, którego dyrektorem był
Szmul Minc1103. Przewodnik gospodarczy na 1938 r. odnotowuje pod tym adresem
sklep bławatny Abrama Palucha, drukarnię „Gratja” Szymona Sztarka i pończoszniczkę D. Kohn1104.
Szmul-Michel MINC i córka Chaja oraz syn Hersz i Rywa Bala Cwajgenchaft/
Cwajgenblat oraz ich córka Małka Prywa
Szlama-Michel, syn Joska i Chaji z domu Zalcberg, urodził się 07.02.1874 r. we
Włoszczowej, właściciel domu i nieruchomości1105, wdowiec, do Olkusza przybył
1102

Potwierdza to „Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, sygn.
1204/315, k. 8) używając maszynowego zapisu „Szmul Minc”.

1103

Księga adresowa miasta Krakowa, rocznik 1933/34, dział II, s. 22.

1104

Przewodnik gospodarczy województw kieleckiego, krakowskiego i śląskiego 1938, s. 12, 24 i 79.

1105

Jako „Minc Szmul, właściciel domu, ulica Żuradzka 12” (Spis Abonentów Państwowej Sieci Telefonicznej
w Zagłębiu Dąbrowskiem 1929, s. 229) i Jako „Mintz Szmul, właśc. domu, Żuradzka 12” (Spis abonen-
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w 1898 r. Jego żona Małka z domu Lesman, córka Icyka i Gitli z domu Zissman, urodzona 22.05.1873 r. w Olkuszu, z którą pobrał się 07.02.1894 r. w Olkuszu, zmarła tutaj
15.06.1934 r. W Olkuszu urodziły się ich dzieci: 19.11.1905 r. córka Chaja, 30.05.1907 r. córka Estera-Dwojra i 12.08.1910 r. syn Hersz. Estera-Dwojra zmarła w Olkuszu 23.02.1937 r.
10.02.1941 r. Hersz przeprowadził się prawdopodobnie do innego lokalu pod tym
adresem, gdzie zamieszkał z przybyłą 20.10.1938 r. z Sosnowca Rywą Balą Cwajgenchaft/Cwajgenblat, urodzoną w 1910 r., która 20.10.1938 r. przybyła do Olkusza z Sosnowca i tu 20.02.1940 r. urodziła się ich córka Małka Prywa.
Szmul-Michel, jego córka Chaja i syn Hersz zamordowani zostali w czasie wojny.
Los Rywy Bali i Małki Prywy jest nieznany.
Przy pl. Piłsudskiego 23 mieszkał brat Małki Izrael-Majer Lesman i siostra Sura
Rozner.
Boruch-Majer i Rywka z domu Ajdelman KIWKOWICZ oraz córka Estera
i syn Lipman
Boruch-Majer, syn Dawida i Chaji z domu Kiwkowicz, urodził się 06.05.1908 r.
w Wolbromiu, był robotnikiem-szewcem, do Olkusza przybył 01.07.1932 r. z Wolbromia. Jego żona Rywka z domu Ajdelman, córka Berka i Chany Zysli z domu
Abramowicz, urodziła się 24.06.1905 r. w Olkuszu. Początkowo mieszkali z rodzicami i rodzeństwem Rywki przy Północnej 7, od 10.04.1934 r. przeprowadzili się na
Żuradzką 5. Tu urodziły się ich dzieci: 15.12.1935 r. córka Estera i nieznanej daty syn
Lipman.
Cała rodzina zamordowana została w czasie wojny (choć istnieje wątpliwość dotycząca ewentualnej tożsamości Borucha-Majera z Meirem, który po wojnie znajdował się w obozie dla przesiedleńców w Eggenfelden).
Przy Bocznej 4 mieszkali rodzice Rywki z jej bratem Abramem-Lejbem, a przy
Bóżnicznej 14 brat Chaim Szmul.
Chaja z domu Kokotek LIBERMENSZ
Chaja z domu Kokotek, córka Berka i Cyrli z domu Markowicz, urodziła się
16.08.1883 r. w Będzinie, wdowa, była handlarką, do Olkusza przeprowadziła się
w 1908 r. z Będzina.
Chaja zamordowana została w czasie wojny.

tów sieci telefonicznych na 1936 r., s. 334).
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Benjamin-Lejzor i Dob(r)a z domu Pankowska KOCHEN/KOHN
oraz córka Sura i synowie Mordka i Jankiel
Benjamin-Lejzor, syn Jakóba i Chawy Frajdy z domu Justman, urodził się
28.08.1889 r. w Lublinie, był handlarzem, do Olkusza przybył w 1911 r. z Lublina. Jego
żona Dob(r)a z domu Pankowska, córka Mendla i Ruchli Laji z domu Kerner, urodziła się 27.12.1891 r. w Olkuszu. Pobrali się 26.04.1911 r. w Olkuszu, tutaj urodziły się ich
dzieci: 26.02.1912 r. syn Mordka, 04.02.1915 r. syn Jankiel i 25.10.1927 r. córka Sura. Przewodnik gospodarczy na rok 1938 podaje, że Dobra zajmowała się na Żuradzkiej 5
pończosznictwem1106.

Podpis Jankiela Kohna na liście uczniów siedmioklasowej powszechnej szkoły męskiej w Olkuszu
w 1926 r. (źródło: https:// polska1926.pl/karty/16396)

Cała rodzina zamordowana została w czasie wojny, Benjamin-Lejzor wywieziony został połowie czerwca 1942 r. do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego
getta, odnotowany na częściowej liście wysiedleńczej pod poz. 2461107.
Przy pl. Piłsudskiego 20 mieszkała matka Dobrej z jej siostrą Chendlą Chęcińską, przy Górniczej 5 brat Josek-Hersz, a przy Krakowskiej 4 brat Jakób.
Moszek i Małka-Chaja z domu Cygler WAJCMAN oraz córki Bajla,
Sura i Ruchla oraz syn Dawid
Moszek, syn Izraela i Szejwy z domu Frajlich, urodził się 14.12.1879 r. w Olkuszu, był robotnikiem-malarzem. Jego żona Małka-Chaja z domu Cygler, córka
Joela-Hersza i Fajgli z domu Frajlich, urodziła się 16.05.1885 r. w Olkuszu. Pobrali
się 20.06.1904 r. w Olkuszu, tutaj urodziły się ich dzieci: 09.12.1905 r. córka Chinda,
18.01.1911 r. córka Bajla, 14.04.1913 r. córka Pesla, 20.03.1915 r. córka Sura, 19.02.1918 r.
córka Ruchla i 24.11.1919 r. syn Dawid. 01.06.1933 r. Chinda przeprowadziła się do
Katowic, skąd wróciła w 19.02.1934 r., zaś po pobraniu się 13.02.1937 r. z Herszlem Erlichem 01.09.1937 r. przeprowadziła się na 3 Maja 93. Pesla 05.08.1938 r. przeprowadziła się do Niezdary (gm. Ożarowice, pow. Będzin).

1106

„Przewodnik gospodarczy województw kieleckiego, krakowskiego i śląskiego 1938” – s. 79.

1107

K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 128.
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Podpisy Pesli i Sury Wajcman na listach uczennic siedmioklasowej powszechnej szkoły żeńskiej
w Olkuszu w 1926 r. (źródło: http://www.polska1926.pl/ karty/30362 i http://www.polska1926.pl/
karty/30368)

W getcie mieszkali przy Seitenstr. 4, skąd 12.03.1942 r., wywieziono Surę (Salę) do
obozu pracy i odnotowano na liście kobiet wysłanych tego dnia pod poz. 981108.
Rodzice, córki Sura i Ruchla oraz syn Dawid zamordowani zostali w czasie wojny. Przeżyła jedynie Bajla.
Przy pl. Piłsudskiego 30 mieszkała siostra Moszka Pesla Rozenbaum. Przy pl.
Piłsudskiego 27 mieszkała matka Małki-Chaji z jej siostrą Ruchlą Sztajnberg, przy
pl. Piłsudskiego 30 brat Srul-Berek, a przy Żuradzkiej 1 siostra Pesla Herszlikowicz.
Przy 3 Maja 93 mieszkała ich córka Chinda Erlich.
Rywka-Szprynca z domu Andzlewicz ROZENBLAT
oraz córka Chana-Ruchla i syn Eljasz-Majer
Rywka-Szprynca z domu Andzlewicz, córka Icyka i Rozy z domu Lesman, urodziła się 16.12.1870 r. w Szczekocinach. Wdowa po Jakóbie-Josku, synu Eljasza-Majera i Chaji z domu Glajtman, urodzonym 04.12.1867 r. w Olkuszu i tu zmarłym
20.01.1935 r. W Olkuszu urodziło się troje mieszkających z nimi dzieci: 16.08.1906 r.
córka Bajla i 27.12.1909 r. bliźnięta córka Chana-Ruchla i syn Eljasz-Majer. Obie córki
były niewykwalifikowanymi robotnicami wyrobnicami, 3(0).01.1934 r. Bajla przeprowadziła się do Białej.
Ich los jest nieznany.
Przy Bóżnicznej 2 m. 2 mieszkała córka Rywki-Szpryncy Laja Zonabend.
Ruchla z domu Lehrer GLIKSZTAJN
Ruchla z domu Lehrer, córka Berka i Breindli z domu Lehrer, urodziła się
26.04.1867 r. w Trzebini, niewykwalifikowana robotnica-wyrobnica, wdowa. Do Olkusza przeprowadziła się w 1882 r. z Trzebini. Od 10.05.1940 r. przeprowadziła się na
3 Maja 1a.
Jej los jest nieznany.
Przy 3 Maja 1a mieszkała jej córka Estera.

1108

K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 98.
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Ide Arje i Łaja z domu Rotner HELBERG oraz córka Rejla
Ide Arje urodził się w 1908 r., do Olkusza przybył z Zawiercia 23.03.1936 r. Jego
żona Łaja z domu Rotner, córka Ałtera Szlamy i Sury Estery z domu Rotner, urodziła się 15.11.1912 r. w Olkuszu. Pobrali się 22.11.1937 r. w Olkuszu, wtedy z domu rodzinnego przy Augustjańskiej 3 m. 1 Łaja przeprowadziła się na Żuradzką 5. Tutaj
04.12.1937 r. urodziła się ich córka Rejla.

Podpis Laji Rotner na liście uczennic siedmioklasowej powszechnej szkoły żeńskiej w Olkuszu w 1926 r.
(źródło: http://www.polska1926.pl/ karty/30364)

Łaja zamordowana została w czasie wojny, los jej męża i córki jest nieznany.
Przy Augustjańskiej 3 m. 1 mieszkali rodzice Łaji, a przy Augustjańskiej 12 m. 2
jej brat Chaim.
Chaim i Chana z domu Feldlaufer PINKUS oraz syn Moszek i Mosiek PINKUS
Chaim, syn Joska i Rywki z domu Abramowicz, urodził się w 07.1910 r. w Olkuszu,
był robotnikiem szewcem, do 18.05.1936 r. mieszkał z rodzicami i rodzeństwem przy
pl. Piłsudskiego 29. Jego żona Chana z domu Feldlaufer, córka Moszka i Wity z domu
Półtorak, urodziła się w 1906 r., do Olkusza przeprowadziła się 16.03.1936 r. z Wolbromia, gdzie mieszkała przy ul. Żwirki i Wigury 27. Pobrali się 31.10.1939 r. w Olkuszu,
tutaj 27.10.1936 r. urodził się syn Moszek. 26.03.1938 r. przeprowadził się do nich z pl.
Piłsudskiego 29 brat Chaima Mosiek, urodzony 01.03.1915 r. w Olkuszu, furman.

Podpis Mośka (Moszka) Pinkusa na liście uczniów siedmioklasowej powszechnej szkoły męskiej
w Olkuszu w 1926 r. (źródło: https:// polska1926.pl/karty/16419)

W getcie mieszkali przy Randstr. 22.
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Chaim Pinkus jako więzień KL Auschwitz
(źródło: Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)

Karta osobowa Chaima Pinkusa w KL Auschwitz
(źródło: Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)

Chaim zamordowany został w czasie wojny, powieszony 02.03.1942 r. w publicznej egzekucji trzech Żydów w Olkuszu na kasztanowcach przy ul Kościuszki1109. Los
jego żony, syna i brata jest nieznany.
Przy Żuradzkiej 8 mieszkali rodzice Chaima i Mośka z ich siostrą Gitlą, pod tym
samym adresem, co Chaim i Mosiek, mieszkał ich brat Dawid Berek, a przy Żuradzkiej 2 brat Abram.
1109

O egzekucji por. K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 87-95.
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(C)huna-Wulf i Hudesa z domu Rozencwajg GOLDSZAJN (vel OLKUSZSKI)
oraz córka Ruchla
(C)huna-Wulf, syn Icka-Majera i Szajndli z domu Winer, urodził się 11.02.1903 r.
w Olkuszu, był kupcem, najpierw mieszkał z rodzicami i rodzeństwem w domu
rodzinnym przy pl. Piłsudskiego 26, skąd 03.03.1936 r. wyprowadził się do Będzina.
Jego żona Hudesa z domu Rozencwajg, córka Joela-Hersza i Fajgli z domu Frajlich,
urodziła się w 1907 r., do Olkusza przybyła 10.07.1936 r. z Będzina wraz z Chuną-Wulfem i zamieszali przy Żuradzkiej 2. 31.12.1937 r. przeprowadzili się na Żuradzką 5, tutaj 15.01.1939 r. urodziła się ich córka Ruchla.
Pobrali się 16.12.1940 r. w Strzemieszycach Wielkich.
Wszyscy zamordowani zostali w czasie wojny.
Przy pl. Piłsudskiego 26 mieszkali rodzice Chuny z pięciorgiem rodzeństwa, przy
Krakowskiej 9 siostra Fajgla-Gitla Kenigsberg, przy Bóżnicznej 21 brat Jakób, przy
Buchowieckiego 8 siostra Ruchla Elbaum.
Abram Mechel WAJSBERG i syn Lejbuś
Abram Mechel, syn Lejbusia i Chany z domu Szydłowskiej, urodził się 06.10.1914 r.
w Działoszycach, był kupcem. Jego syn Lejbuś urodził się 03.06.1939 r. Abram Mechel do Olkusza przeprowadził się 19.07.1939 r. ze Słomnik, choć jego syn ma adnotację mieszkania tu „od urodzenia”.

„po wojnie w Olkuszu (…) Weisberg Michał, Chaim Rotner, Pola Birman, Moshe Berger klęczy”
(List Belli Rotner z 10.02.2018 r. do Michała Ostrowskiego, źródło: http://olkuscyzydzi.pl/wp-content/
uploads/2018/03/letter-bella-rotner-7-photos.pdf)
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Abram Mechel przeżył wojnę, los Lejbusia jest nieznany.
Dawid Berek i Szprynca z domu Borensztajn PINKUS
oraz córki Sura, Estera, Hindys i Laja Brucha
Dawid Berek, syn Joska i Rywki z domu Abramowicz, urodził się w 23.09.1905 r.
w Olkuszu, był kupcem – właścicielem sklepu. Jego żona Szprynca z domu Borensztajn, córka Joska Borucha i Frajdy z domu Grosman, urodziła się 14.01.1900 r.
w Kluczach1110. Pobrali się 03.12.1928 r. w Olkuszu, tutaj urodziły się ich córki:
20.07.1930 r. Sura, 10.01.1934 r. Estera, 12.04.1936 r. Hindys i 01.06.1940 r. Laja Brucha.
Początkowo z córką Surą mieszkali przy Żuradzkiej 8, skąd 18.01.1934 r. przeprowadzili się na Żuradzką 5.
Dawid Berek był w czasie wojny żydowskim policjantem1111.
Wszyscy zginęli w czasie wojny.
Przy Żuradzkiej 8 mieszkali rodzice Dawida Berka z jego siostrą Gitlą, pod tym
samym adresem, co Dawid Berek, mieszkali jego bracia Chaim i Mosiek, a przy
Żuradzkiej 2 brat Abram. Przy Sobieskiego 6 mieszkała siostra Szpryncy Brandla,
przy Bóżnicznej 23 m. 5 siostra Fajgla Rozenberg, a przy Żuradzkiej 17 brat Lejbuś.

Żuradzka 6 (obecnie Szpitalna 22)1112
Właścicielem domu był zmarły w 1937 r. Mikołaj Maliszewski1113. Pod tym numerem odnotowana jest jedna rodzina żydowska i pozostałe rzymsko-katolickie.
Być może w tym budynku mieściła się restauracja, a w każdym razie mieszkał
tam kupiec-właściciel restauracji Franciszek Zielonka, zięć Mikołaja Maliszewskiego i być może dlatego w 1934 r. dom ten nazywany jest „domem p. Zielonki”. Legion
1110

„Trzecia siostra Taty Szprynca mieszkała w domu na rogu Żuradzkiej i Szpitalnej po prawej stronie jak
się szło na rynek.” (źródło: list Belli Rotner do Michała Ostrowskiego z 05.07.2016 r., https://olkuscyzydzi.pl/pl/letter-bella-rotner_3/, s. 3).

1111

„U rodziny Pinkusów – Dawid Beryś został podczas wojny żydowskim policjantem u Niemców, był
b. niedobry – bił żonę, ona była siostrą Taty. Nazywała się Szprynca, miała 3 córeczki – był taaki
ważny, że sobie wybrał kochankę i wcielili go też do wysiedlenia, tak może by ocalał, by poszedł do
obozu.” (źródło: list Belli Rotner do Michała Ostrowskiego z 20.12.2015 r., https://olkuscyzydzi.pl/
pl/letter-bella-rotner_1/, s. 5), a także dalej „jak zapieczętowali przed wysiedleniem mieszkania – on
zerwał pieczęć z mieszkania kochanki – za to – może by ocalał – był w milicji – ale za karę wtrącili go
do wysiedlenia – jego brat Chamuł Pinkus został powieszony za szmugiel z Chrzanowa z Glajtmanem
i Macnerem” (tamże, s. 15).

1112

Por. zdjęcie dla adresu Żuradzka 5.

1113

Potwierdza to „Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, sygn.
1204/315, k. 8).
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Młodych, Związek Pracy dla Państwa, Komenda Obwodu Olkusz posiadał tam własny lokal, w którym organizował kursy kandydackie1114.
W „Katalogu miejscowej wystawy rzemieśl.-przemysłowej i przewodniku adresowym miasta Olkusza”1115 wydanym w październiku 1925 r. w Olkuszu znajduje się
reklama:

Według Maliszewskiego, budynek ten to ”kamienica Szczurowskich, budowana w 1902 r.
przez Mikołaja Maliszewskiego”1116.

Abram-Chilel SZERMAN i Gitla Laja CYMBLER oraz syn Lejzor Hersz
Abram-Chilel, syn Majera Wolfa i Rywki z domu Lask, urodził się w 1906 r. w Olkuszu, był krawcem, do Olkusza przybył w 1908 r. z Kleszczowa (pow. Noworadomsk),
początkowo mieszkał z rodzicami i rodzeństwem przy Górniczej 32, skąd 15.04.1935 r.
z owdowiałym ojcem i częścią rodzeństwa przeprowadził się na Krakowską 8. Gitla
Laja, córka Berka i Gnendli z domu Gliksztajn, urodziła się 01.02.1909 r. w Olkuszu,
początkowo mieszkała z rodzicami i rodzeństwem przy 3 Maja 9, skąd 03.08.1937 r.
przeprowadziła się na Żuradzką 6, gdzie 10.10.1937 r. zamieszkał z nią Abram-Chilel.
30.11.1939 r. urodził się tu ich syn Lejzor Hersz. 26.05.1940 r. przeprowadzili się na
Pocztową 2.
Cała rodzina zamordowana została w czasie wojny.
Przy Krakowskiej 8 mieszkał ojciec Abrama-Chilela z jego siostrą Kajnes i bratem
Moszkiem Lejbem, przy Krakowskiej 6 siostra Róża Kaczka, przy Daszyńskiego 40
siostra Laja Gliksman, przy Żuradzkiej 3 siostra Małka Waltman. Jego siostra Dwojra wyemigrowała przed wojną do Belgii, gdzie wyszła za Adlera i 25.08.1942 r. deportowana została do obozu zagłady Auschiwtz-Birkenau. Brat Szaja wyemigrował
1114

„Legjon Młodych Związek Pracy Dla Państwa Komenda Obwodu Olkusz zawiadamia, że kurs kandydacki w Olkuszu rozpocznie się we wtorek dnia 22 maja br. o godzinie 19.15 w lokalu własnym przy
ul. Szpitalnej (dom p. Zielonki).” („Z drogi”, nr 1, 20.05.1934 r., s. 3.).

1115

Za udostępnienie dziękuję Markowi Piotrowskiemu.

1116

http://zcalegoswia2.blogspot.com/2016/04/dawniej-dzis-przedm_28.html.
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przed wojną do Palestyny i przeżył. Rodzice Gitli Laji oraz siostra Doba i brat Symcha-Hercyk mieszkali przy 3 Maja 9, a przy 3 Maja 34 mieszkała siostra Jentla-Brandla Goldszmidt.

Żuradzka 71117
Właścicielem domu był Nuchim Słomnicki1118, którego rodzina była jedynymi
mieszkańcami.
Nuchim i Fajgla-Hendla z domu Melcer SŁOMNICCY oraz synowie Pinkus, Ałter
-Majer i Herszel oraz córka Chaja i zięć Aron PŁACZKOWIE oraz ich córka Chana
Nuchim, syn Berka i Małki z domu Lewkowicz, urodził się 31.05.1870 r. w Olkuszu, właściciel domu, był rzeźnikiem-właścicielem jatki. Jego żona Fajgla-Hendla
z domu Melcer, córka Herszli i Jachety z domu Lewkowicz, urodziła się 30.11.1873 r.
w Olkuszu. Pobrali się 19.02.1893 r. w Olkuszu, tu urodziły się ich dzieci: 09.07.1903 r.
syn Pinkus, 06.03.1911 r. córka Chaja, 12.05.1916 r. syn Ałter-Majer i 02.12.1917 r. syn Herszel. 14.12.1934 r. Pinkus przeprowadził się do Sosnowca. 08.10.1937 r. przybył z Krakowa Aron Płaczek, urodzony w 1911 r., subiekt, który 04.04.1938 r. w Olkuszu pobrał się
z Chają i tu 19.07.1938 r. urodziła im się córka Chana. 09.01.1938 r. w Chrzanowie Ałter
-Majer, kupiec, pobrał się z Rachelą Feigenbaum, urodzoną w 1907 r., robotnicą, przybyłą 15.03.1938 r. z Chrzanowa i zamieszkali razem przy Mickiewicza 4, skąd Rachela
05.11.1938 r. wróciła do Chrzanowa, a Ałter-Majer 21.04.1939 r. wrócił na Żuradzką 7.
06.02.1941 r. w Strzemieszycach Wielkich Herszel pobrał się z Anną Wexberg.
Rodzice i synowie zamordowani zostali w czasie wojny, Nuchim i Fajgla-Hendla
wywiezieni zostali do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowani na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 3143151119. Na tejże częściowej liście deportacyjnej pod poz. 112-1141120 odnotowani zostali
także Krajndla Słomnicka z domu Węchadłowska, urodzona w 1903 r., żona Pinkusa,
z którym pobrała się w 1928 r. w Sosnowcu i tam mieszkała, wraz z dwójką ich dzieci:

1117

Por. zdjęcie dla adresu Żuradzka 5.

1118

„Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, sygn. 1204/315, k. 8)
zawiera maszynowy zapis „S-wie Berka Słomnickiego” z nadpisanym odręcznie nad imieniem Berka
imieniem „Nuchym”.

1119

K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 130.

1120

K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 125.
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córką Jachettą, urodzoną w 1937 r. i synem Seligiem, urodzonym w 1940 r.1121 Niewykluczone też, że pod poz. 1151122 tejże częściowej listy deprotacyjnej odnotowana
została matka Krajndli i jej siostry Hendli zamieszkałej przy Bóżnicznej 15 Rywka
Węchadłowska, urodzona w 1869 r. Los rodziny Płaczków jest nieznany.
Przy Żuradzkiej 9 mieszkała siostra Nuchima Estera Hupert, a przy Bóżnicznej
20 m. 1 brat Szymcha. Przy 3 Maja 16 mieszkał brat Fajgli-Hendli Jochim Melcer.
Przy pl. Piłsudskiego 8 mieszkała ich córka Małka Melcer, a przy Kościuszki 1a córka Rykla Oliwa.

Żuradzka 81123
Właścicielami domu byli: Jan Bińkiewicz, Anna Antonina Kocyba, Henryk Bonifacy Kocyba, Władysław Kocyba i Helena Makieła. Wszyscy oni byli dziećmi lub
małżonkami dzieci Stanisława i Florentyny z domu Kordaszewskiej Kocybów1124.
Pod tym adresem mieszkały zarówno rodziny rzymsko-katolickie, jak i żydowskie.
Szmul-Haskiel i Estera z domu Goldfrejnd FRYDMAN
Szmul-Haskiel, syn Dawida i Tołcy z domu Blumenfeld, urodził się 21.03.1861 r.
w Olkuszu, był nauczycielem w chederze. Jego żona Estera z domu Goldfrejnd, córka Michała i Tauby z domu Blumenfeld, urodziła się 14.04.1868 r. w Olkuszu. Pobrali
się 14.03.1905 r. w Olkuszu.
Oboje zamordowani zostali w czasie wojny, wywiezieni zostali do obozu zagłady
w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowani na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 462-4631125.
Sandel i Sala z domu Ajzensztajn JAKUBOWICZ oraz córki Pesla AJZENSZTAJN,
Chawa i Bajla oraz synowie Szymon, Jakób, Jochym i Moszek
Sandel, syn Nusyna Dawida i Gitli z domu Wigdorowicz, urodził się 27.08.1900 r.
w Wolbromiu, był niewykwalifikowanym robotnikiem. Jego żona Sala z domu
Ajzensztajn oraz jej córka Pesla przybyły do Olkusza z Rzeżuśni (pow. Miechów)
1121

Część informacji pochodzi z dokumentacji Harry’ego Birnholza.

1122

K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 125.

1123

Por. zdjęcie dla adresu Żuradzka 5.

1124

„Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, sygn. 1204/315,
k. 8) zawiera maszynowy zapis „Florentyna Kocyba” z odręcznym dopiskiem przed prawdopodobnie
„S-wie” i po „J. Kondek”.

1125

K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 133.
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w 1923 r. Sandel i Sala mieli sześcioro dzieci: syn Szymon urodził się w 1924 r., syn
Jakób w 1926 r., córka Chawa w 1928 r., syn Jochym w 1929 r., córka Bajla w 1931 r. i syn
Moszek 20.09.1939 r. 1126

Sala Jakubowicz (źródło; Yad Vashem)

Rodzice, córki Chawa i Bajla oraz synowie Jochym i Moszek zamordowani zostali w czasie wojny, matka z dziećmi wywiezieni do obozu zagłady w trakcie likwidacji
olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowani na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 436-441 (nie jest jasne kim jest Abram ur. w 1933 r. odnotowany pod
poz. 440) 1127. Los Pesli jest nieznany. Wojnę przeżyli synowie Szymon i Jakób1128.
Przy 3 Maja 93 mieszkała matka Sandela z czwórką jego rodzeństwa.

1126

„Z frontu u Bilewiczów [Bińkiewiczów – przyp. autora] na strychu mieszkała wielodzietna rodzina
Jakubowiczów. Byli b. biedni – zbierał szmaty, flaszki i sprzedawał. Najstarsza, Pola, miała innego
ojca, umarł jak miała rok. Przechodził przez druciany płot i się skaleczył. Nie było wtedy penicyliny
– umarł z zakażenia. Pozatem miał 3 córki i trzech synów. Podczas wysiedlenia przeznaczyli go do
obozu – (Sandel Jakubowicz) ale nie chciał się rozstać z żoną i też poszedł na wysiedlenie. Zostało
dwóch najstarszych synów, ocaleli w obozach. Zmarli po wojnie w Israelu.” (źródło: list Belli Rotner
do Michała Ostrowskiego z 20.12.2015 r., https://olkuscyzydzi.pl/pl/letter-bella-rotner_1/, s. 5)

1127

K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 133.

1128

Jakub Jakubowicz był w obozie z bratem Belli Borensztajn-Rotner Srulkiem (Izraelem) – korespondencja autora z Bella Rotner.
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Josek i Liba Laja z domu Korcfeld TEKELE/ TEKIELE vel ZAROŚCICKA
oraz córka Mariem Dwojra
Josek urodził się w 1910 r., był krawcem, do Olkusza przybył 10.01.1937 r. z Częstochowy i zamieszkał jako sublokator rodziny Korcfeldów przy Mickiewicza 4. Jego
żona Liba Laja z domu Korcfeld, córka Dawida i Chany z domu Goldberg, urodziła
się 20.07.1910 r. w Olkuszu. Pobrali się 27.02.1938 r. w Olkuszu, tu 05.04.1938 r. urodziła
się ich córka Mariem Dwojra. 20.12.1938 r. przeprowadzili się na Żuradzką 8.
25.05.1941 r. Liba Laja z córką przeprowadziły się na Buchowieckiego 6.
Wszyscy zamordowani zostali w czasie wojny.
Przy Mickiewicza 4 mieszkali rodzice Liby Laji z dwojgiem jej rodzeństwa.
Josek i Rywka z domu Abramowicz PINKUS oraz córka Gitla i wnuczek Moszek
Josek, syn Beniamina i Laji z domu Zelinger, urodził się w 22.11.1881 r. w Olkuszu,
był niewykwalifikowanym robotnikiem-wyrobnikiem. Jego żona Rywka z domu
Abramowicz, córka Moszka i Estery z domu Lewkowicz, urodziła się 15.10.1880 r.
w Wolbromiu, skąd w 1902 r. przybyła do Olkusza. Pobrali się 25.01.1904 r. w Wolbromiu, mieszkali przy pl. Piłsudskiego 29, w Olkuszu urodziły się ich dzieci: 07.1910 r.
syn Chaim, 01.03.1915 r. syn Mosiek i 02.08.1917r. córka Gitla. 12.08.1932 (lub 1937) r. rodzice z córką Gitlą przeprowadzili się na Żuradzką 8. Tu mieszkał z nimi urodzony
20.10.1938 r. w Olkuszu wnuczek Moszek, syn Henocha i Laji z domu Feldlaufer.
Ich los jest nieznany.
Przy Żuradzkiej 5 mieszkali synowie Dawid Berek, Chaim i Mosiek, a przy
Żuradzkiej 2 syn Abram. Przy Bocznej 4 mieszkała siostra Rywki Chana Ejdelman.

Żuradzka 91129
Właścicielką domu była Estera Hupert1130 i zamieszkiwała w nim tylko jej rodzina.
Estera z domu Słomnicka (C)HUPERT oraz synowie Efroim-Judka i Abram-Chaim oraz córki Chana, Itla i Ruchla Laja oraz Eljukin BORENSZTEJN i ich córka
Rywka oraz synowie Abram i Mordka Wólf
Estera z domu Słomnicka, córka Berka i Małki z domu Lewkowicz, urodziła się

1129

Por. zdjęcie dla adresu Żuradzka 5.

1130

Potwierdza to „Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, sygn.
1204/315, k. 8).
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18.09.1877 r. w Olkuszu, właścicielka domu, wdowa1131. Była na utrzymaniu dzieci,
z którymi mieszkała, a których ojcem był Abram-Chaim, wszystkie urodzone w Olkuszu: 09.07.1900 r. bliźniacze córki Ruchla Laja i Chana, 04.05.1902 r. syn EfroimJudka, 05.02.1906 r. syn Wólf Symcha, 08.04.1915 r. bliźnięta córka Itla i syn Izrael-Icek
oraz 02.02.1920 r. syn Abram-Chaim. Jako sublokator mieszkał z nimi czapnik właściciel zakładu Eljukin Borensztejn, syn Szmula i Rywki z domu Lipszyc, urodzony 22.03.1875 r. w Olkuszu. Z Ruchlą Lają mieli troje urodzonych w Olkuszu dzieci:
10.08.1934 r. przyszła na świat córka Rywka, 11.12.1935 r. syn Abram i 01.01.1939 r. syn
Mordka Wólf. 16.09.1931 r. Izrael-Icek przeprowadził się do Dąbrowy Górniczej, skąd
powrócił 18.09.1932 r., by następnie 12.09.1935 r. wyjechać do Sosnowca. 02.12.1932 r.
przeprowadził się do Sosnowca Wólf Symcha, który był szewcem. 01.09.1935 r. przeprowadziła się na Augustjańską 24 Chana, gdzie mieszkała jako pracownica służąca,
a skąd powróciła 10.01.1938 r. na Żuradzką 9.
Estera oraz córki Ruchla Laja i Chana zamordowane zostały w czasie wojny, wywiezione do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca
1942 r., odnotowane na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 345-346 i 5431132. Wojnę przeżył syn Efroim-Judka1133. Los pozostałych jest nieznany.
Przy Żuradzkiej 7 mieszkał brat Estery Nuchim Słomnicki, a przy Bóżnicznej
20 m. 1 brat Szymcha Słomnicki. Przy Buchowieckiego 6 mieszkała córka Abrama
Chaima i Estery Tauba Frajda Zerykier. Przy pl. Piłsudskiego 18 mieszkał brat Eljukina Dawid.

1131

„Na naszej ulicy mieszkała wdowa Huper Estera, synowie byli szewcami, Srul Itce pracował u Taty
i najmłodszy brat Abram” (źródło: list Belli Rotner do Michała Ostrowskiego z 18.09.2017 r.,
https://olkuscyzydzi.pl/pl/letter-bella-rotner-6, s. 3)

1132

K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 131 i 135.

1133

List Belli Rotner z 10.02.2018 r. z fotografią opisaną „z prawej Froim Idl Hupert, szewc, sąsiad
z ul. Żuradzkiej”.
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Olkusz, październik 1934 r., od lewej za drzewami łaźnia miejska przy Żuradzkiej 20, między pochyloną
w prawo sosną a słupem Mickiewicza 12, przesłonięty słupem parterowy budynek z trójkątną fasadą
Spółdzielni Robotniczej przy Szpitalnej 10, przed stodołą parterowe budynki przy Żuradzkiej 14, za
nimi długi parterowy 12, przed nim szczytem do ulicy parterowy 10 i wysoki parterowy położony
wzdłuż ulicy Żuradzkiej 8, po przeciwległej stronie ulicy od lewej parterowe zabudowania Żuradzkiej
19, piętrowy w kształcie litery L Żuradzka 17, dalej wcześniejsze nieparzyste numery Żuradzkiej na tle
gmachu Starostwa przy rynku (przed starostwem parterowy z dachem pochyłym na wschód Szpitalna
7 i piętrowy z dachem pochyłym na zachód Żuradzka 4), na prawo od Starostwa piętrowy Żuradzka 3,
pietrowy Szpitalna 28 i tył zabudowań szpitalnych (źródło: NAC, Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny
- Archiwum Ilustracji, sygn. 3/1/0/9/4491)

Żuradzka 13
Właścicielami domu byli Marjanna Kaszewska i Franciszek Urasiński, mąż córki
Marjanny Zofji1134. Pod tym adresem mieszkały zarówno rodziny rzymsko-katolickie, jak i żydowskie oraz ewangelicy-augsburscy.
Szymon-Lejb i Hinda z domu Ungier ROZENBERG oraz córki Gitla i Sura
Szymon-Lejb, syn Jakóba i Małki z domu Szwarcbard, urodził się 18.01.1879 r.
w Szczekocinach, był niewykwalifikowanym robotnikiem-wyrobnikiem. Jego
1134

„Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, sygn. 1204/315,
k. 8) zawiera zapis „S-wie Ignacego Kaszowskiego” z odręcznym dopiskiem „M. Kasz”.
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żona Hinda z domu Ungier, córka Icyka-Majera i Ałty z domu Erlich, urodziła się
30.01.1877 r. w Olkuszu. Pobrali się 02.02.1898 r. w Olkuszu. Mieli trzy córki: w Szczekocinach 15.01.1907 r. urodziła się Marja, w 1910 r. Gitla i w 1915 r. Sura. W 1915 r. przeprowadzili się z Zawiercia do Olkusza. Marja, robotnica-krawcowa, 15.10.1934 r. przeprowadziła się na 3 Maja 16.

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

Szymon-Lejb zmarł w Olkuszu 23.06.1941 r. W getcie mieszkali przy Zigeleistr. 40,
skąd 12.03.1942 r., wywieziono Surę do obozu pracy i odnotowano na liście kobiet
wysłanych tego dnia pod poz. 751135.
Hinda i córka Sura zamordowane zostały w czasie wojny, wywiezione do obozu
zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowane na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 55 i 581136. Los Gitli jest nieznany.
Przy Krakowskiej 4 mieszkała siostra Hindy Ruchla Majteles, przy 3 Maja 5 jej
brat Henoch Ungier, a przy 3 Maja 1 brat Lejbuś-Giecel Ungier.

Żuradzka 14
Z rejestru mieszkańców nie wynika, kto był właścicielem nieruchomości, natomiast „Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. wskazuje
na synów Jana Maliszewskiego1137. Pod tym adresem mieszkały zarówno rodziny
rzymsko-katolickie, jak i żydowskie.
Laja z domu Kolin FRYDMAN oraz córka Elka i synowie Nuchim Dan
oraz Icek Jakób
Laja z domu Kolin, córka Nuchima Dona i Elki z domu Helisiewicz, urodziła się
w 1909 r. w Olkuszu, była handlarką. W Olkuszu urodziło się troje jej i Szlamy dzieci: 12.10.1930 r. syn Nuchim Dan, 15.02.1932 r. syn Icek Jakób i 30.09.1938 r. córka Elka.

1135

K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 98.

1136

K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 124.

1137

„Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, sygn. 1204/315, k. 8).
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Choć w rejestrze brak danych Szlamy i to Laja występuje jako główna lokatrka, to
jednak adnotacja dla dzieci brzmi „przy rodzicach”.
20.08.1940 r. przeprowadzili się na Żuradzką 5.
Wszyscy zamordowani zostali w czasie wojny, wywiezieni do obozu zagłady
w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowani na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 253-256, zaś pod poz. 252 odnotowany został ich
ojciec Szlama jako urodzony w 1898 r. 1138
Przy Górniczej 28 mieszkał brat Laji Lejzor Kolin, przy Górniczej 33 brat Hersz
-Zelma, a przy Bóżnicznej 2 brat Lejb-Fiszel.
Gołda z domu Mosler ROZENBAUM
Gołda z domu Mosler, córka Nuchema i Ruchli Czernej z domu Bulkin, urodziła
się 01.04.1871 r. w Opocznie. Wdowa po Icyku-Majerze, synu Szlamy i Chany Rywki
z domu Liplich, urodzonym 20.11.1868 r. w Olkuszu, robotniku-dorożkarzu, z którym
pobrali się w Opocznie 21.01.1896 r., a który zmarł w Olkuszu 31.08.1937 r.
Jej los jest nieznany.
Do 02.11.1938 r., gdy przeprowadziła się do Sosnowca, mieszkała pod tym adresem
rodzina Szaków1139: Izrael-Moszek, syn Dwojry-Gołdy Szak z domu Słodka, urodzony w 1892 r. w Wolbromiu, skąd w 1914 r. przybył do Olkusza, robotnik-piekarz, jego
żona Rajzla z domu Grinbaum, córka Abrama-Moszka i Ity-Chaji z domu Kryksztajn,
urodzona w 1891 r. w Olkuszu, gdzie pobrali się 21.06.1922 r. oraz ich urodzone w Olkuszu dzieci: 12.12.1915 r. syn Abram-Josek, 20.10.1919 r. córka Chaja-Sura, 10.11.1921 r.
córka Elka, 05.06.1923 r. syn Icek-Berek, 15.12.1924 r. córka Dwojra i 11.02.1927 r. syn
Jakiw. 20.08.1938 r. Abram-Josek przeprowadził się do Kraśnika (pow. Janów Lubelski). Rodzice, syn Abram-Josek oraz córki Elka i Dwojra zamordowani zostali
w czasie wojny, którą przeżyła Chaja-Sura. Los Icka-Berka i Jakiwa jest nieznany.

1138

K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 129.

1139

„Przy ulicy Żuradzkiej po lewej stronie, był długi niski dom. W jednym z nich z frontu mieszkał i pracował rzeźbiarz Polak, niemowa, rzeźbił pięknie – w głębi mieszkała rodzina Szak – wielodzietna
rodzina – dalej z frontu to rodzina Grinbaum, on rozwoził sodową wodę od Kaczki – mieszkał tam też
Itcie Majer – nie pamiętam nazwiska – miał on furmankę i konie.” (źródło: list Belli Rotner do Michała
Ostrowskiego z 20.12.2015 r., https://olkuscyzydzi.pl/pl/letter-bella-rotner_1/, s. 6)
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Żuradzka 17 (obecnie 13), stan 2015 r.
(źródło: http://zcalegoswia2.blogspot.com/2016/03/dawniej-dzis-przedmiescie-zuradzkie-1.html)

Żuradzka 17 (obecnie Żuradzka 13)
Zgodnie z rejestrem, właścicielem domu był Lejbuś Borensztajn1140. Pod tym adresem mieszkały zarówno rodziny rzymsko-katolickie, jak i żydowskie.
Lejbuś i Chawa z domu Bergier BORENSZTAJN oraz córki Bajla i Laja
oraz synowie Szmul-Hersz, Izrael i Mordka
Lejbuś, syn Joska i Freidli z domu Borensztajn, urodził się 15.08.1888 r. w Olkuszu, właściciel domu, szewc, do Olkusza przybył w 1913 r. z Klucz. Jego żona Chawa
z domu Bergier do Olkusza przybyła w 1916 r. z Uliny Wielkiej. W Olkuszu urodziły
się ich dzieci: 25.04.1921 r. córka Bajla, 31.01.1923 r. syn Szmul-Hersz, 28.12.1926 r. bliźnięta synowie Izrael i Mordka oraz 25.11.1930 r. córka Laja. W tym samym budynku
mieszkał ojciec Lejbusia Josek, handlarz, do Olkusza przybył w 1913 r. z Klucz, zmarł
09.05.1939 r. w Olkuszu.
1140

Potwierdza to „Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice,
1204/315, k. 8).
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1923/24 r., Lajbl (Lejbuś) i Chawa (Ewa) z Bergerów z 2 ½ roczną córką Bajlą i pół rocznym synem
Szmulem-Herszem (źródło: https://olkuscyzydzi.pl/pl/listy-belli-rotner/)

Bella Rotner na olkuskim cmentarzu w 2007 (?) r. przy przewróconym nagrobku dziadka Joska Borensztajna
(fot. O. Dziechciarz)
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Nagrobek Joska Borensztajna (źródło: K. Kocjan, A. Michałowska, D. Rozmus, M. Rozmus, A. Witek,
Nowy cmentarz żydowski w Olkuszu, s. 177-178)
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Od lewej Szmil Hersz i Laja Borensztajn (źródło: https://olkuscyzydzi.pl/pl/listy-belli-rotner/)

1936 r., grupa żydowskich dziewcząt z religijnej organizacji Basja(?), pierwszy rząd od góry od lewej Lola
Wajsman, Pesla Macner, Priwa Waltman, Bala Jeger, Sala Majerczyk, Chala Szykman, drugi rząd od prawej
Unger, Dina Frajlich, nauczycielka z Wolbromia, Fela Majteles, Dobka Brukner, Sala Waltman, Tołca Blumenfeld, Lola Wajsblat, trzeci rząd z lewej Peska Elbaum, Peska Blumenfeld, Gitla Frank, Nacha Rozenblum
(przewodnicząca), Macner - nauczycielka z Wolbromia, Bajla Borensztajn, NN, ostatni rząd od prawej Blima
Macner, Lajcia Zilbersztajn i Ruda Czamańska (źródło: https://olkuscyzydzi.pl/pl/listy-belli-rotner/)
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Szmil Hersz był więźniem obozów Blechhammer i Sakrau1141. Bajla zabrana została z placu gimnazjalnego w Olkuszu w trakcie likwidacji getta i przez trzy lata
była więźniarką obozu pracy Bernsdorf1142.

Olkusz, 1940 r., w dolnym rzędzie od prawej Szmil Hersz Borensztajn, Guzy, syn cholewkarza, i Idele
Cukierman (mieli sklep z cukierkami), w górny rzędzie od prawej Apelbaum (https://olkuscyzydzi.pl/pl/
listy-belli-rotner/)

1141

Wspomnienia Belli Borensztajn-Rotner, m. in. w listach do Michała Ostrowskiego dostępnych na
stronnie https://olkuscyzydzi.pl/pl/letter-bella-rotner)

1142

„Przed Pesach przyszło zawiadomienie, by się stawił do obozu. 300 chłopców pojechało wtedy do
obozu, Blechhammer-Sakrau, przed wyjazdem mama kazała bratu się schować, pracował wtedy
w Olkuszu u szewca Szwarcberga, mama posłała siostrę Lajkę do niego, nie nosiła opaski, by się
schował i poszedł do sąsiadki p. Krokoszowej, przy ul. Żuradzkiej. Pochodziła ze szlachty, b. dobra
kobieta, szlachetna, syn po wojnie był w W-wie sędzią. Schowała brata do piwnicy. A tymczasem
z gminy żydowskiej przyszło pismo, że zabiorą tatę jako zakładnika i zabiorą karty na chleb. Zabrali
Tatę, obcięli mu brodę, był taki słaby, a twarz miał taką malutką bez brody – mama posłała siostrę,
by wrócił do domu. Tak płakał, byłbym się choć wyspał w łóżku, nie w ciemnej piwnicy z myszami
i szczurami. Przed wyjazdem, pamiętam, był taki piękny, jasny, słoneczny dzień, niebo niebieskie,
wywołał przed dom bliźniaków, mnie i najmłodszą siostrę. Mówił do nich jak dorosły: nie ciągnijcie
najmłodszej siostry za warkoczyki – Ty – mówił do starszego brata Srulka – Izrael, pójdziesz z siostrą,
t.z. ze mną do wsi Podgrabie – przynieść żywność do domu” (źródło: list Belli Rotner do Michała
Ostrowskiego z 08.05.2016 r., https://olkuscyzydzi.pl/pl/letter-bella-rotner_2, s. 6-7)
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Bella Borensztajn w olkuskim getcie (źródło: https://olkuscyzydzi.pl/pl/listy-belli-rotner/)

700

Kartka pocztowa Alice Kalfus ze Strzemieszyc do Belli Borensztajn w olkuskim getcie przy Wolmerstr. 37
z 05.05.1942 r. (źródło: Museum of Jewish Heritage)
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Kartka pocztowa brata Szmula z obozu Markstadt do Beli Borensztajn w obozie Bernsdorf
z 25.07.1942 r. (źródło: Museum of Jewish Heritage)

702

Kartka pocztowa brata Izraela z obozu Blechhammer do Beli Borensztajn w obozie Bernsdorf
z 19.07.1942 r. (źródło: Museum of Jewish Heritage)

703

Kartka pocztowa brata z obozu Zwittau do Beli Borensztajn w obozie Bernsdorf z 07.12.1942 r. (źródło:
Museum of Jewish Heritage)

Rodzice, córka Laja oraz synowie zamordowani zostali w czasie wojny, Lejbuś,
Chawa, Mordka i Laja wywiezieni do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego
getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowani na częściowej liście deportacyjnej pod
poz. 134-1371143. Izrael – podobnie jak Bajla – trafił w trakcie likwidacji olkuskiego
getta do obozu, gdzie zachorował, po selekcji wysłany został do komory gazowej
w KL Auschwitz i tam zamordowany, zaś Szmil-Hersz zginął w trakcie „marszu
śmierci”1144. Wojnę przeżyła jedynie Bajla.

1143

K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 126.

1144

Korespondencja autora z siostrą Izraela Bellą Borensztajn-Rotner.
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Powojenna karta rejestracyjna Bajli Borensztajn w Komitecie Żydowskim w Olkuszu z 15.06.1946 r.

Przy Sobieskiego 6 mieszkała siostra Lejbusia Brandla Bergier i brat Chawy Icek
Bergier, przy Bóżnicznej 23 m. 5 siostra Lejbusia Fajgla Rozenberg, a przy Żuradzkiej
5 jego siostra Szprynca Pinkus.
Jakób Chil BLUMENFELD i syn Cyna Zyskind
Jakób Chil, syn Cyny i Rochymy z domu Zylbersztajn, urodził się 24.01.1908 r.
w Olkuszu, był niewykwalifikowanym robotnikiem-wyrobnikiem, wcześniej mieszkał przy Północnej 12, od 04.12.1936 r. przy pl. Piłsudskiego 16, a od 04.07.1939 r. przy
Żuradzkiej 17. Jego syn Cyna Zyskind urodził się 14.04.1940 r.
Od 05.08.1940 r. zamieszkali przy Bocznej 5.
Cyna Zyskind zamordowany został w czasie wojny, wywieziony do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowany na
częściowej liście deportacyjnej pod poz. 411145. Los Jakóba Chila jest nieznany.
Przy Augustjańskiej 28 m. 4 mieszkała siostra Jakóba Chila Ruchla i brat Mosiek
Juda.

1145

K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 123.
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Szmul (Majer) i Cutla z domu Blajch(er) SZTAJNBERG oraz córki Małka,
Chana i Szajndla
Szmul (Majer) był nauczycielem żydowskim. Jego żona Cutla z domu Blajch(er)
do Olkusza przybyła w 1913 r. z Będzina. Wraz z matką przybyły dwie córki: urodzona w 1899 r. Małka, krawcowa, oraz ur. 15.11.1908 r. w Będzinie Chana. W Olkuszu
02.05.1913 r. urodziła się Szajndla.

Podpis Szajndli Sztajnberg na liście uczennic żeńskiej siedmioklasowej szkoły powszechniej w Olkuszu
z 1926 r. (źródło: http://www.polska1926.pl/podpisy/720165)

Ich los jest nieznany1146.

Żuradzka 19
Z rejestru mieszkańców nie wynika, kto był właścicielem nieruchomości, natomiast „Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. wskazuje
Joska Borensztajna1147.
Icek Lejbuś i Sura-Rywka z domu Bryn WAJNSZTOK oraz córka Fajgla,
szwagierka Zisla z domu Bryn LUBLING oraz teściowa Ruchla
z domu Rozenfeld BRIN
Icek Lejbuś, syn Szmula i Fajgli z domu Fajlegier, urodził się 15.06.1895 r. w Żarnowcu, szklarz, do Olkusza przybył w 1930 r. z Żarnowca. Jego żona Sura-Rywka z domu Bryn, córka Abrama Joska i Ruchli z domu Rozenfeld, urodziła się
08.10.1894 r. w Olkuszu. Pobrali się 14.04.1931 r. w Olkuszu, tutaj 02.02.1932 r. urodziła
się ich córka Fajgla. Początkowo mieszkali przy Krakowskiej 14, w domu należącym
m. in. do mieszkającej tam matki, siostry i brata Sury-Rywki. Od 09.11.1936 r. przeprowadzili się na Szpitalną 11, razem z nimi zamieszkała matka Sury-Rywki Ruchla
z domu Rozenfeld Brin, córka Mośka i Itli z domu Borensztajn, urodzona 10.11.1858 r.
1146

„U nas na piętrze mieszkał też taki rebe, nazywał się Sztajnberg – miał cheder, uczył małych chłopców – córki (3) były krawcowe” (źródło: list Belli Rotner do Michała Ostrowskiego z 20.12.2015 r.,
https://olkuscyzydzi.pl/pl/letter-bella-rotner_1/)

1147

„Wykaz nieruchomości położonych w mieście Olkuszu” z 1935 r. (AP Katowice, sygn. 1204/315, k. 8).
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w Olkuszu, handlarka oraz siostra Sury-Rywki Zisla z domu Bryn Lubling, córka
Abrama Joska i Ruchli z domu Rozenfeld, ur. 13.07.1889 r. w Olkuszu, także handlarka. Od 17.08.1937 r. wszyscy przeprowadzili się na Żuradzką 19.
Ruchla zmarła 18.03.1940 r. w Olkuszu.
Sura-Rywka i Fajgla zamordowane zostały w czasie wojny, wywiezione do obozu zagłady w trakcie likwidacji olkuskiego getta w połowie czerwca 1942 r., odnotowane na częściowej liście deportacyjnej pod poz. 541-5421148. Los Zisli i Icka Lejbusia
jest nieznany.
Przy Szpitalnej 40 mieszkał brat Sury-Rywki i Zisli Chaim-Dawid, przy Krakowskiej 14 mieszkała siostra Ruchli Rojza Welgrin.

1148

K. Kocjan, Zagłada olkuskich Żydów, s. 135.
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