
Uwagi wstępne

Na znaczenie Królewca i całych Prus Wschodnich dla powstania stycz-
niowego zwróciła uwagę przeszło pół wieku temu Barbara Groniowska1. 
Jej ustalenia są nadal aktualne. Prowincja ta (ściślej określając, była to część 
wschodnia prowincji Prusy) została wytypowana przez obóz Ruchu jako te-
ren służący przemytowi broni i amunicji do województwa płockiego i augu-
stowskiego oraz na Litwę. W tym celu pierwsze przygotowania podjęto już u schył-
ku 1861 r., a pełną parą ruszyły z momentem powołania spółki handlowej Bracia
Chotomscy i Koronowicz w Królewcu w marcu 1862 r. Wkrótce też utworzo-
no stacje przeładunkowe w Mycielinie koło jeziora Sąpłaty w powiecie szczy-
cieńskim2 oraz na Pruskiej Litwie w Tylży i Wystruci. W organizowanie nad-
granicznych punktów przerzutowych zaangażował się od marca 1863 r. Komitet
Wielkopolski (stronnictwo białych)3. Największą rolę w ekspedycji broni, obok 
Królewca, odegrała baza powstańcza w Rozogach w powiecie szczycieńskim. 
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Dużego rozmachu nabrała z chwilą, gdy komisarzem Rządu Narodowego Prus 
Wschodnich wiosną 1863 r. został dr Kazimierz Szulc, współtwórca Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1857), a wcześniej konspirator Towarzystwa De-
mokratycznego Polskiego działający na Mazurach (1845–1846)4. Znaczenie Rozóg
dostrzegał jego następca Piotr Drzewiecki, student medycyny na Albertynie, którego
Romuald Traugutt mianował w ramach reorganizacji władz wojskowych i cywil-
nych naczelnikiem Agentury Prusy Wschodnie5. Niebawem obowiązki po nim 
przejął Stanisław Rychter, kolega uniwersytecki Juliana Łukaszewskiego, od li-
stopada 1863 r. komisarza pełnomocnego Rządu Narodowego na Zabór Pruski6. 
Funkcję tę Rychter pełnił skutecznie do maja 1864 r. Później organizowaniem 
transportu materiałów wojennych zajmowali się poszczególni agenci7. Niezależ-
nie od zmian kadrowych w Królewcu, cały czas działała baza w Rozogach, przy 
czym nie tylko przemycała broń przez granicę do Myszyńca i dalej, ale także 
przyjmowała uciekinierów z Królestwa Polskiego, uzbrajała ich, a nawet prowa-
dziła wśród Mazurów werbunek do partii powstańczych8. Rolę Rozóg doceniał 
również komisarz pełnomocny województwa augustowskiego Bronisław Radzi-
szewski (pseud. Ignacy Czyński) i dlatego w okresie od 20 grudnia 1863 r. do
11 stycznia 1864 r. przekazał „Na utrzymanie ludzi w okolicach Ortelsburga” 
[Szczytna] 1713 złp, 10 gr, a na „utrzymanie 6 koni skarbowych w okolicy Ortels-
burga” po 8 stycznia 1864 r. 257 złp.9 Nawet gdy ośrodek królewiecki z powodu 
aresztowań przestał funkcjonować, przez Rozogi wciąż szła broń jeszcze w 1865 r.10

W kwietniu 1864 r. magistrat w Biskupcu, stosując się do zarządzeń władz kró-
lewieckich, postanowił przekazać czterech polskich uciekinierów wojskom
rosyjskim. Wówczas ratowali się ucieczką właśnie do Rozóg11. Ponad stuosobo-
wa grupa insurgentów przebywała zimą 1863/64 w okolicach Barczewa na War-
mii. Byli utrzymywani przez kasę wspomnianego Bronisława Radziszewskie-

4 B. Górska, Dr Kazimierz Szulc (1825–1887), Kronika Miasta Poznania, 1947, nr 4–5, ss. 217–236; J. Ja-
siński, Działalność konspiracyjna na Mazurach i Warmii w latach 1945–1846, w: Wiek XIX. Prace ofiarowane Ste-
fanowi Kieniewiczowi w 60. rocznicę urodzin, Warszawa 1967, ss. 255–260; idem, Szulc Kazimierz, w: Polski słow-
nik biograficzny (dalej: PSB), t. 49/2, z. 201, Warszawa–Kraków 2013, ss. 238–241.

5 T. Oracki, Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku), Warszawa 
1983, s. 96.

6 J. Łukaszewski, Pamiętniki z lat 1862–1864. Wstępem i komentarzem opatrzył S. Kieniewicz, Warsza-
wa 1973, tam o S. Rychterze wg indeksu.

7 B. Groniowska, op. cit., s. 39.
8 J. Jasiński, Kilka szczegółów z pobytu Wojciecha Kętrzyńskiego na pograniczu mazursko-kurpiowskim

w 1863 roku, KMW, 1975, nr 1, ss. 79–81.
9 Dokumenty terenowych władz cywilnych powstania styczniowego 1862–1864. Redaktorzy W. Djakow,

S. Kieniewicz. Przygotowali do druku S. Kieniewicz, F. Ramotowska, W. Śliwowska przy współudziale T. Fiedo-
sowej, A. Gałkowskiego, I. Sztakelberga, Wrocław 1986, s. 239.

10 B. Groniowska, op. cit., ss. 43–44.
11 Ortelsburger Kreisblatt, 1864, nr 17.
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go, który zauważył: „dzięki sympatii, jaką znaleźliśmy w pobratymczej nam War-
mii, koszta znacznie zmniejszone zostały”12, a innym razem: „w pierwszej połowie 
stycznia [1864] przeszło 200 partyzantów umieszczono na Warmii, gdzie utrzy-
manie prawie nic  nie  kosztowało” [podkreśl. – J. J.]. Wiemy obecnie, że
zarówno Mazurzy, jak i polscy Warmiacy zgłaszali się ochotniczo do partii po-
wstańczych. Niemiecki historyk Peter Böhning wykazał, że z Prus Wschodnich
wstąpiło w powstańcze szeregi wiosną 1864 r. 350 przeważnie młodych ochot-
ników (Zuzügler)13. Ci Wschodnioprusacy – to przede wszystkim Mazurzy
z powiatów: ostródzkiego, nidzickiego i szczycieńskiego oraz Warmiacy z po-
wiatu olsztyńskiego. Przedwojenny historyk płocki Ignacy Jan Kurski obliczył, 
że Rosjanie schwytali z bronią w ręku na północnym Mazowszu 29 „pruskich 
Żydów”14. Sądzę, że większość pochodziła z Prus Wschodnich. Jeśli zaś chodzi
o Niemców, to sprzyjali powstaniu przede wszystkim demokraci i liberałowie, 
niektórzy współpracowali w przemycie broni, a czasem bili się za Polskę15. 

Po niniejszym bardzo skrótowym zobrazowaniu stosunku do powstania 
poszczególnych społeczności Prus Wschodnich, zajmijmy się nieco szczegóło-
wiej postawą wobec niego Żydów, zarówno tutejszych mieszkańców, jak również 
przyjeżdżających z Królestwa Polskiego.

 

Rola Eyssiga Kellera i jego rodaków w bazie powstańczej Rozogi
w powiecie szczycieńskim

Prezydent policji w Królewcu von Maurach dopiero w sierpniu 1863 r. 
otrzymał raport, że przez Rozogi przemycana jest broń i amunicja do Królestwa 
Polskiego, niemniej o skali tego „procederu” w dalszym ciągu nie miał wyobra-
żenia. Jednak niebawem policja dostrzegła nielegalną działalność Mazura Ro-
berta Kosiorka16, który był duszą bazy powstańczej. Z zawodu karczmarz, za-
razem agent Rządu Narodowego, kontaktował się z jednej strony bezpośrednio 
z dr. Szulcem i Wojciechem Kętrzyńskim w Królewcu, a z drugiej z obozem le-
śnym w Myszyńcu na Kurpiach. Szulc pisał do niego listy w mowie mazurskiej, 

12 B. Groniowska, op. cit., s. 31.
13 P. Böhning, Die nationalpolnische Bewegung in Westpreussen 1815–1871, Marburg/Lahn 1973,

ss. 171–172, przyp. 30.
14 I. J. Kurski, Złote karty o wolność, Życie Mazowsza, 1939, nr 3–4, s. 54 (za R. Juszkiewiczem, Powsta-

nie styczniowe na północnym Mazowszu, Warszawa 1992, s. 100, 176).
15 A. Hołub, Lewica liberalna w Prusach Wschodnich wobec Polaków, w: Stereotyp Polski i Polaków na 

łamach „Königsberger Hartungsche Zeitung” w latach 1860–1880, Toruń 2009, s. 134 i n.; Historia Pomorza, t. 4 
(1850–1918), cz. 2: Polityka i kultura, pod red. S. Salmonowicza, Toruń 2002, ss. 64–75.

16 Zabór pruski, s. 130.
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co z czasem dostrzegła pruska prokuratura17. Najbliższym i najskuteczniejszym 
współpracownikiem Kosiorka był Żyd Eyssig Keller, lat 54, który stosunkowo 
dawno osiedlił się w Rozogach. Utrzymywał się z handlu, jeździł po całym regio-
nie, znał niemal wszystkie pobliskie wioski, wszystkie miasta, miasteczka i mnó-
stwo mieszkańców, szczególnie żydowskich ziomków. Wiedział, komu można 
zawierzyć, kogo należy się wystrzegać. Cieszył się pełnym zaufaniem władz po-
wstańczych, które wielokrotnie przekazywały mu duże sumy pieniężne w celu 
zakupu i sprowadzania materiałów wojennych nawet z odległych miast niemiec-
kich, m.in. z Berlina, Lipska, nie mówiąc o Królewcu. Na przykład w tym ostat-
nim nabył 18 dubeltówek u kupca Rosenbauma za 2500 talarów. W transakcji 
pośredniczył Żyd Izydor Flatow. Innym razem przywiózł z Królewca 51 karabi-
nów, 20 funtów prochu i wiele worków prowiantu. Żyd z Rozóg, Hochstein do-
starczył mu 80 szabli, wcześniej ukrytych u Wenzla w Kokoszkach lub w gospo-
dzie Reichmanna w Księżym Lasku, a sprowadzonych z Węgorzewa. Szymon 
Lichtenstein z Wujaków kilkakrotnie jeździł z listami Kellera do Bolesława Cho-
tomskiego, Kazimierza Szulca i Wojciecha Kętrzyńskiego w Królewcu, w któ-
rych prosił o dostarczenie broni. Tenże Lichtenstein zakupił u królewieckiego fa-
brykanta octu Leona Josephsohna pewną liczbę karabinów za 250 rubli. Podczas 
rewizji 10 lutego 1864 r. znaleziono u Lichtensteina 80 naboi rewolwerowych prze-
znaczonych dla Kellera. Juliusz Hirschberg ze Szczytna, handlarz wełną, pomagał 
Kellerowi w sprowadzeniu 400 pistoletów z Lipska. Duże paki z bronią zamówio-
ne przez Kellera, transportowane via Królewiec z Düsseldorfu, zostały zatrzymane 
w Biskupcu. Dawid Goldschmidt ze Świętajn, Moses Bütow z Rozóg, Wolf Miodu-
szewski oraz Hese Conrad dwukrotnie odbierali na poczcie worki, które Keller 
odwiózł ku granicy i przekazał polskim chłopom, a właściwie insurgentom. In-
nym razem broń z poczty ukrył we wsi Występ. Do tejże miejscowości zawiózł 
broń Natan Kamiński z Dźwierzut i Dawid Goldschmidt ze Świętajn. Adam Ce-
rula, polski gospodarz z Czerwonki, przekazał Kellerowi i kurpiowskim chło-
pom broń, która nadeszła z Królewca przez Mrągowo. Także przez Mrągo-
wo wieźli ją Schlochauer i Neumann, a następnie ukryli w Piasutnie. Pewnego 
razu kurpiowscy insurgenci poprosili Kellera o przechowanie kilku koni. Koszt 
tej operacji, pamiętamy, wyniósł ponad 200 złp. Po tygodniu zwierzęta zostały 
odebrane. U pasymskiego Żyda Liebensteina policja pruska znalazła bliżej nie-
określoną liczbę broni. Tłumaczył się, że ukryli ją bez jego zgody „polscy Żydzi”. 

17 Der Polen-Prozess im Jahre 1864. Eine vollständige historische Darstellung desselben, Berlin 1865, nr 54, 
s. 5. B. Groniowska, op. cit., s. 15 mylnie twierdzi, że Kosiorek pisał listy do Szulca „w mowie mazurskiej”, było 
odwrotnie, to Szulc pisał gwarą mazurską, którą poznał w Ełku i okolicach w latach 1845–1846.
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Transportem broni zajmował się także Silbermann z Labuszewa wspólnie z Le-
winem Jacobim z Dźwierzut. Keller oczywiście współpracował z ludnością ma-
zurską. Warto wymienić tu gospodarza Jana Kerstana z Rozóg, lat 31. Właśnie 
on woził broń do granicy, u niego też ukrywał się polski oficer. Natomiast poli-
cja pruska nie odkryła faktu, że bił się za Polskę, do czego przyznał się dopiero
w 1907 r.18 Zarówno u Kellera, jak i u Kosiorka bardzo często zatrzymywali się 
powstańcy, czuli się jak u siebie w domu. Keller przemycał nawet ich prywatne 
listy, np. byłego celnika Wojdiłło, który schronił się na Mazurach i za pośrednic-
twem Kellera przesłał list do żony w Myszyńcu19. 

W Rozogach mieszkał Warmiak, Michał Gerlach, urodzony w Jonkowie 
w powiecie olsztyńskim. Jego ojciec miał gospodę w Rusi, później kupił dom
w Olsztynie. Michał, sprzedawszy odziedziczoną własność, w 1858 r. przepro-
wadził się do Rozóg, gdzie śladem ojca zarabiał na życie prowadzeniem gospody.
Również on współpracował z insurgentami; w Myszyńcu został aresztowany 
i odstawiony do więzienia w Ostrołęce. Niebawem Rosjanie, jako poddanego 
pruskiego, przekazali go szczycieńskiemu landratowi. Natomiast jego żona Ma-
tylda nadal prowadziła gospodę. W dużej izbie zbierali się tak uciekinierzy, po-
wstańcy, jak i miejscowi goście, wśród nich Keller. Oto relacja pani Matyldy
o przebiegu jednego wieczoru: „Polacy mówili, że gdy skończą z Rosją, przyjdą 
do swych braci i odbiorą kraj, który im Prusy zabrały, a króla Wilhelma uczy-
nią mniejszym (sie würden auch das Land, welches ihnen Preussen genommen, 
demselben zurücknehmen, den König Wilhelm kleiner machen); mówili też, że 
będą wierni swej przysiędze dopóty, dopóki nie tylko rosyjska Polska zostanie 
oswobodzona, ale również niegdyś polskie części zostaną Prusom odebrane (bis 
nichts blos das russische Polen, sondern auch von Preussen die ehemals polni-
sche Teile wieder weggenommen wären). Wydawało mi się, że gdy jeden to mó-
wił, pozostali mu potakiwali. Świderski [powstaniec] powiedział: »Polacy muszą, 
nawet gdyby wszyscy pozbawieni byli broni i zaopatrzeni choćby tylko w kije
i noże, powrócić do Polski i tam wytrwać aż do ostatniego człowieka« (und dort 
bis auf den letzten Mann aushalten)”20.

Keller został aresztowany i uwięziony w Szczytnie w połowie lutego 1864 r., 
a zwolniony po roku. Przed Prusakami tłumaczył się, że przemycał broń dla zysku, 

18 A. Poszwiński, Pierwsza wielkopolska wycieczka na Mazury, Praca, 1907, nr 23 ; T. Oracki, op. cit.,
ss. 154–155.

19 Geheimes Staatsarchiv Preussicher Kulturbesitz, Berlin Dahlem (dalej: GStAPK), Abt. Merseburg, 
Rep. 97, IX, Nr 207 VU, k. 312.

20 J. Jasiński, Warmia wobec powstania styczniowego, Roczniki Humanistyczne. Historia, 1972, t. 20,
z. 2, ss. 238–239.
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a powstańcom opowiadał „że z miłości do Polski”. Myślę, że w obu wypadkach 
mówił prawdę, chociaż niepełną21. 

Emigracyjna „Ojczyzna”, idąc za „Königsberger Hartungsche Zeitung”, do-
nosiła, że w ciągu drugiego kwartału 1864 r. z rejencji królewieckiej wydalono 
129 Polaków, z tego z Rozóg i Wielbarka 72 osoby, a z miejscowości wiejskich 
powiatu szczycieńskiego i „nidborskiego” 55 osób. Większość z nich przekazano 
„Moskalom”, zaledwie kilku powstańców wyjechało wówczas do Belgii i Francji22.

Pomoc pozostałych powiatów mazurskich i polskiej Warmii

Nieco mniejszą, ale równie ważną rolę w przemycie broni i przyjmowaniu 
rozbitych partii spełniały rejony Pisza, Ełku, Olecka, Gołdapi, Kętrzyna, Mrągo-
wa, Rynu, Węgorzewa, Nidzicy oraz Barczewa. 

Rejencja gąbińska donosiła w maju i czerwcu 1863 r. władzom w Berlinie, że 
przez tereny mazurskie przerzucana jest broń dla Augustowskiego, ale często re-
kwirowana. Podobne raporty przesyłano wiosną 1864 r. Jednocześnie pisała, że 
„polskie bandy” przypierane przez Rosjan, przekraczają pruską granicę. Wcześniej,
20 grudnia 1863 r., oddział kozaków zapędził się za Polakami aż do Prus Wschod-
nich w okolice Szyrwindt (Pruska Litwa)23. We wrześniu 1863 r. ukrywał się w po-
wiecie piskim oddział mjr. Władysława Brandta; w końcu roku liczba powstańców 
na Mazurach i na polskiej Warmii wzrosła do sześciuset. W kwietniu 1864 r. szyko-
wało się do wymarszu z tego regionu 300 żołnierzy dowodzonych przez Teofila Ol-
szańskiego (ps. Ostroróg)24. O ich utrzymanie, jak i o uzbrojenie troszczyła się wspomi-
nana już kasa województwa augustowskiego. Bronisław Radziszewski raportował, że 
w okresie od wiosny 1863 do maja 1864 r. wydał na „ekspedyturę pism z Johannisbur-
ga [Pisza] do kraju” 668 złp; „na utrzymanie członków organizacji oraz na ich inne po-
trzeby” w tymże mieście 1500 złp, na utrzymanie żołnierzy m.in. w Olecku 8171 złp
i po raz drugi „ludziom w Olecku” 600 złp.25 Pobyt powstańców w Olecku i pobli-
skich Mieruniszkach zapamiętali ludowy poeta mazurski Jan Domasz oraz nauczy-
ciel Karol Sembrzycki. Ten drugi nauczył się wówczas śpiewać Boże coś Polskę26.

21 Większość materiałów źródłowych do bazy powstańczej w Rozogach znajduje się w GStAPK, Abt. 
Merseburg, Rep. 97, IX, Nr 207/1; X, Nr 154 U; Nr 176; Nr 155 U; ponadto w Archiwum Państwowym w Olsz-
tynie, sygn. XV/8/15 (Domänen-Rentamt Friedrichshof (Rozogi).

22 Ojczyzna, 1864, nr 107 z 9 XI.
23 GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 89, Bd. X, 1–28, Sprawozdanie rejencji gąbińskiej za lata 1863–1864.
24 B. Groniowska, op. cit., s. 31, 35.
25 Dokumenty terenowych władz, ss. 240–241.
26 T. Oracki, Rozmówiłbym kamień... Z dziejów literatury ludowej oraz piśmiennictwa regionalnego War-

mii i Mazur XIX i XX wieku, Warszawa 1976, ss. 214–215 (o Domaszu); J. Sembritzki, Autobiographisches, 
[Königsberg] 1911, s. 4 (egz. w Bibliotece PAN w Gdańsku).
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Rosyjski sztabskapitan gwardyjskiego sztabu generalnego Zewarow zło-
żył swoim władzom meldunek o sytuacji w Prusach Wschodnich, zatrzymując 
się specjalnie na postawie ludności polskiej. Ocenił, że najbardziej na rzecz po-
wstania angażują się mieszkańcy powiatów piskiego i ełckiego. Szyją dla Pola-
ków odzież oraz dostarczają broń, wskutek czego „uzbrojone bandy” powracają 
do Królestwa Polskiego, a gdy są rozgromione przez Rosjan, znowu chronią się 
w Prusach Wschodnich27.

Niektórzy landraci na Mazurach, szczególnie Rudolf H. von Hippel w Pi-
szu, przez dłuższy czas pobłażliwie patrzyli na szmugiel broni i pobyt Polaków 
w ich powiatach. Wreszcie władze królewieckie wysłały na Mazury oraz na pol-
ską Warmię kryminalnego inspektora policji Józefa Jagielskiego i komisarza po-
licji Wilhelma Augusta Horresa. Wskutek ich raportów radca prowincji Pru-
sy Meier zmusił landrata Hippela i innych do rygorystycznego przestrzegania 
rozporządzeń nadprezydenta Franza Eichmanna. Wówczas Hippel postanowił 
wydać w ręce Rosjan 30 Polaków aresztowanych w Białej Piskiej, pomimo pro-
testów mieszkańców miasta i pobliskich wsi28. Również miasto Olecko stanęło
w obronie dwóch insurgentów, którzy niestety „albo już nie żyją, albo są w drodze 
na Sybir”29. Złą sławę zdobył landrat ełcki Hermann von Brandt, o czym donosiła 
prasa polska: „Powieszonego w Szczucinie obywatela Gardockiego i rozstrzelane-
go w Suwałkach żołnierza z kostromskiego pułku piechoty wydał Moskalom zna-
ny na całe Prusy Wschodnie v. Brandt landrat w Ełku (Lyck po niemiecku). – – To 
jest tylko rzeczą pewną, że p. Brandt nosi obecnie order św. Stanisława, którym go 
Moskale obdarowali w zamian za udział w morderstwie dopełnionym na dwóch 
obrońcach wolności”30.

W jaki sposób we wschodnich Mazurach ludność żydowska wraz z Ma-
zurami wspomagała powstanie? Na powyższe pytanie odpowiadają protokoły 
ze śledztw prowadzonych przez wspomnianych policyjnych urzędników Jagiel-
skiego i Horresa. 

Głównym oparciem dla przeładunków broni i ekspedycji ku granicy i przez 
granicę była w tym rejonie spółka handlowa Zygfryda Steinhirta w Rynie i Juliusza 
Szarejki w Piszu. Steinhirt, Żyd, pochodził z Wielkopolski, miał 28 lat, był kawalerem. 
Szarejko to Mazur, lat 43, miał troje dzieci, był radnym, ogólnie szanowanym oby-
watelem Pisza. Właśnie Pisz stał się centrum wysyłki broni w rejonie Wielkich Je-
zior otrzymywanej z Królewca. Z Pisza transportowano ją bezpośrednio do gra-

27 Zabór pruski, ss. 226–229.
28 Königsberger Hartungsche Zeitung, 1864, nr 136 z 14 VI.
29 Dziennik Poznański, 1864, nr 227 z 2 XII.
30 Ojczyzna, 1864, nr 100 z 24 X.



Janusz Jasiński218 Ludność żydowska w Prusach Wschodnich wobec Powstania Styczniowego 219

nicy lub nieco dłuższą trasą przez Ryn – Mrągowo do Rozóg. Jednak najczęściej
Steinhirt ekspediował ją na adres Szarejki. Policja w czasie rewizji przeprowadzo-
nej u niego 19 sierpnia 1863 r. nie znalazła żadnych obciążających go materiałów 
wojennych i słusznie doszła do przekonania, że został uprzedzony. Natomiast wie-
le interesujących ją spraw odkryła w księdze handlowej. Od początku 1862 r. Ste-
inhirt wysyłał duże ofrankowane skrzynie aż 78 razy, najczęściej do Szarejki, na 
łączną sumę 12,5 tys. talarów. Ponadto odbiorcą jego towarów w Piszu był kupiec 
Gumbalis, który przechowywał je w magazynie Żyda Hirschfelda, oraz kupiec 
Prokop. Od niego ładunek zabierał furman Degenhard i odwoził do byłego po-
mocnika Prokopa Klimka w Mikołajkach. Dalsze śledztwo wykazało, że w han-
del i transport broni w Piszu zaangażowani byli jeszcze inni żydowscy kupcy: 
Izaak Fromberg, trzej bracia Collinowie, Szymon Lubliński, Leitner, Brot i Cohn. 
Z Pisza ekspediowano ją w różny sposób. Na przykład Lubliński wysyłał ją fur-
manką do Długiego Kąta w powiecie piskim. Sam Szarejko adresował swoje paki 
do Aleksandra Kasnera lub M. Collina w Białej Piskiej, do karczmarza Morit-
za Wohlschlägera w Dłutowie, gdzie znajdował się prawdziwy magazyn broni, 
do sołtysa J. Dopatki lub Szmula Szterlinga w Kolnie po drugiej stronie granicy. 
Transporty szły także przez Wądołek i Kowalik. Niejednokrotnie broń dla insur-
gentów zabierał Żyd Sabadowski. Najłatwiejszy sposób zaopatrywania powstań-
ców w materiały wojenne, odzież i prowiant powstał latem 1863 r., gdy została 
rozpędzona rosyjska komora celna w Wincencie. Wówczas, jak smętnie donosił 
komisarz Horres, „setki polskich furmanek przyjeżdżały po broń do Pisza”31.

W Rynie, oprócz Steinhirta, ważną rolę w przemycie broni odgrywał mły-
narz Wojciech von Tucholka, rodem z Kaszub, pruski oficer „w stanie spoczyn-
ku”. Z tego powodu pozostawał przez dłuższy czas poza wszelkimi podejrzeniami. 
Tymczasem ekspediował broń w dużych ilościach, którą otrzymywał m.in. z Pi-
sza. Na przykład sprowadził od A. W. Gauera i Gottlieba Röhrichta w Kętrzynie 
17 karabinów, a od kupca Bergera z tegoż miasta 3 cetnary prochu. Towar ten 
przepakował w cztery skrzynie Adolf Schiemann, które następnie bracia Reszk 
odwieźli do kupca Kowalewskiego w Mrągowie. Tu zgłosił się po nie Tucholka
z nieznanym (policji) mężczyzną i wspólnie nadali towar na poczcie na adres 
Moritza Wohlschlägera w Dłutowie w powiecie piskim. Innym razem Tucholka 
zamówił ułańskie lance u kętrzyńskiego kowala Letowa oraz rusznikarza Len-
za32. Nie próżnował również Kowalewski, któregoś dnia odebrał wojenne mate-
riały od niejakiego Gallusa i wyekspediował do Tucholki. Kowalewskiemu po-

31 GStAKP, Abt. Merseburg, Rep. 97, IX, Nr 171/1.
32 Ibidem, Nr 157 VU.



Janusz Jasiński218 Ludność żydowska w Prusach Wschodnich wobec Powstania Styczniowego 219

magali Żyd Leib Klein oraz mazurski gospodarz z podmrągowskiej wsi Karwie. 
Jeszcze innym razem Kowalewski, otrzymawszy transport z Królewca, tymcza-
sowo ukrył go w Pieckach33.

Również na zachodnich Mazurach działało kilka firm trudniących się
dostawą broni dla województwa płockiego. Kupowali ją w Gotha (Niemcy) Men-
delius i A. Kołodziński w Ostródzie, a następnie przez Elbląg kierowali za grani-
cę. Także przez Elbląg szły skrzynie do W. Freytaga w Olsztynku. W jednej z nich 
Prusacy odkryli 65 karabinów. W Elblągu działali na rzecz powstania Franz Thiel
i Bücher. Bücher zakupił ją w Grimma (Niemcy) i wysłał do kupca Karola Konna 
w Nidzicy. Konn tłumaczył się, że broń była przeznaczona dla bractwa kurkowego! 
Z przechwyconych listów kupca wynikało, że sprowadzał ją z Niemiec w ciągu ca-
łego roku 1863, a nawet w pierwszych miesiącach następnego roku.34 Oprócz niego
z Nidzicy wysyłał broń I. Simonn35, a odbierał agent Rządu Narodowego Aleksander 
Grzymała (pseud. Janiszewski), który zamieszkał w nadgranicznych Białutach36.

Stosunkowo niewielką działalność przejawiali Żydzi w powiecie olsztyń-
skim. Trzeba jednak dodać, że było ich na Warmii znacznie mniej niż na Mazu-
rach. Jednak na adres H. Herrnberga w Olsztynie i Gauera w Barczewie (Żydzi?) 
przyszła broń nadana przez firmę Glogau i Honig w Królewcu. Prawdopodob-
nie z tego powodu olsztyński landrat Otto Gisevius bacznie obserwował wszyst-
kich „polskich Żydów” w swoim powiecie. Adam Mortzfeld, Żyd z powiatu puł-
tuskiego, otrzymał pracę w Gietrzwałdzie. W 1866 r. powiedziano mu, że przez 
powiat nidzicki zostanie odtransportowany do granicy i przekazany Rosjanom. 
Mortzfeld, niewątpliwie obawiając się represji za przewinienia z lat 1863–1864, 
niespodziewanie zniknął z Gietrzwałdu, co skłoniło landrata do wysłania za nim 
listu gończego (Steckbrief)37.

Należy też zwrócić uwagę na Barczewo. Otóż tutejszy agent Rządu Narodo-
wego August Sokołowski, rodem ze Skajbot, trudniący się handlem zbożem i po-
średnictwem w sprzedaży gruntów, na wezwanie powstańczych przełożonych
z Augustowa całym sercem zajął się rozmieszczaniem insurgentów tak w mieście, 
jak i w pobliskich miejscowościach. Szukał dla nich pracy, lekarzy, zamawiał 
broń itd. Na ten cel przynajmniej dwukrotnie otrzymał od komisarza Bronisła-

33 Ibidem, Nr 160 VU; B. Groniowska, op. cit., passim; J. Jasiński, Powiat piski a polskie powstania 
1794–1864, w: Pisz. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1970, ss. 10–13.

34 GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, IX, Nr 274 VU (fascykuł dotyczy K. Konna), Nr 400 VU; B. Gro-
niowska, op. cit., s. 16; S. Szostakowski, Prusy Wschodnie w polskim ruchu patriotycznym 1830–1865, Olsztyn 
1987, s. 246; Zabór pruski, s. 105.

35 GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, Nr 400 VU, k. 1–8, 10; S. Szostakowski, op. cit., s. 246.
36 Zabór pruski, s. 105.
37 Allensteiner Kreisblatt, 1866, z 8 XII, s. 348.
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wa Radziszewskiego pomoc finansową („Ob. Sokołowskiemu w Wartenburgu 
[Barczewo] wydatków na potrzeby narodowe” 150 złp; „na potrzeby partyzan-
tów na Warmii” 960 złp)38. Sokołowski potrafił zorganizować wokół siebie kilku-
dziesięciu Warmiaków z Barczewa oraz okolicznych wiosek, którzy w różny sposób 
przychodzili z pomocą swoim rodakom. Między innymi na prośbę Sokołow-
skiego Franciszek Nowowiejski, krawiec, ojciec przyszłego kompozytora, uszył 
120 wojskowych chlebaków i 15 par drelichowych spodni. Na pytanie olsztyń-
skiego sędziego o przyczyny swojej aktywności, Sokołowski odpowiedział: „Po-
lacy przebywają tu od grudnia 1863 r., starałem się dla nich o pracę w mieście
i pobliskich miejscowościach, szukali jej sami, zaopatrywałem ich w różne pasz-
porty, jeździli od miasta do miasta, od wsi do wsi, ojciec szukał syna, syn szu-
kał ojca, wypędzeni z Polski, tu znaleźli schronienie, musiałem im pomagać”39.
Na prośbę Sokołowskiego kurował ich barczewski lekarz żydowski Caro40. Kuśnie-
rze Friedländer i Jakub Köhler uszyli 50 czapek, natomiast Salomon Gottfeld wy-
konał 100 prochownic41. W tym czasie mniejszość żydowska liczyła w Barczewie 
zaledwie 2%42. Wspomniany Köhler uciekł przed Rosjanami z Rożana (wschodnia 
część województwa płockiego).

Fryderyk Wilhelm Johannsohn
czołowy działacz konspiracyjnej siatki królewieckiej

Kilkakrotnie podkreślałem znaczenie Królewca dla powstania styczniowe-
go. Do głównych członków jego organizacji należał Fryderyk Wilhelm Johann-
sohn. Urodził się w 1810 r. w Czarnkowie (Wielkopolska) w rodzinie żydowskiej. 
Mając 15 lat zaciągnął się na statek handlowy w Hamburgu, by po kilku latach zo-
stać jego kapitanem. Kursował pomiędzy Hamburgiem, Danią i Anglią. W 1834 r. 
osiadł w Gdańsku, dwa lata później w Królewcu, w którym założył wytwórnię 
waty, prowadził też sklep z materiałami żelaznymi i bronią. W 1864 r. jego mają-
tek w gotówce wynosił 50 tys. talarów43. Ożenił się z Polką Henrietą Spirydowicz, 

38 Dokumenty terenowych władz, s. 240.
39 J. Jasiński, Warmia wobec powstania styczniowego, s. 233.
40 Jego syn lub wnuk w 1989 r. żył w Tel Aviwie, zob. A. Sommerfeld, Juden im Ermland – ihr Schicksal 

nach 1933, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, Beiheft 10, 1991, s. 63.
41 GStAPK, Rep. 97, IX Nr 282 VU.
42 A. Sommerfeld, op. cit., s. 73.
43 Anklageschrift des Ober-Staatsanwalts bei dem Königlichen Kammergericht gegen die Betheiligten bei 

dem Unternehmen, welches darauf abzielt zum Wiederherstellung eines polnischen Staats in den Grenzen vor 
dem Jahre 1772, einen Theil des Gebiets des Preussichen Staats loszureissen, Berlin 1864, s. 340; S. Szostakowski,
op. cit., s. 222–223 podaje mylną datę urodzenia Johannsohna, ok. 1800, a za nim T. Oracki, Słownik, s. 144. 
Również obaj autorzy piszą niedokładnie, że zmarł po 1870 r., w rzeczywistości po 1879 r.
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córką emigranta, przyjmując jednocześnie konfesję ewangelicką. Pod jej wpły-
wem poczuł się Polakiem. W 1861 r. nazwał swoją firmę Domem Polskim Ko-
misyjno-Handlowym, co w czasie procesu wytknął mu pruski prokurator. Czę-
sto jeździł do Paryża, kontaktując się głównie z polską Emigracją. Jego salonem
w Królewcu zachwycał się Wojciech Kętrzyński: „Głównym punktem zbornym 
był dom państwa Johannsohnów słynny z staropolskiej gościnności, gdzie się 
gromadziło wszystko, co z Litwy i Polski przybywało; książęta, hrabiowie, magna-
ci litewscy i szlachta chętnie tam przy herbacie spędzała godziny wieczorne – –; 
salony jego bogato umeblowane, mieszczą w sobie niejedną cenną pamiątkę polską
a mianowicie wcale niezły zbiorek monet i medalów polskich”44. Można sądzić, że na 
tak wielką popularność żydowskiego kupca wpłynął okres polsko-żydowskiego zbra-
tania. Uległ mu także Wojciech Kętrzyński. Będąc w Warszawie, przepisał polityczny 
wiersz ze zbiorku Czarny motyl, adresowany do Polaków. Czytamy tam m.in.:

 
Cześć Tobie Narodzie! Żeś przesąd ohydny
Co bielmem ci siedział trzy wieki na oku,
Żeś zdeptał w najpierwszym po śnie swoim kroku
I podniósł ku sobie żydowski ród biedny45.

W czasie rewizji policja pruska znalazła u Johannsohna niemieckie tłu-
maczenie Boże coś Polskę46. Niewątpliwie przekładu dokonał właśnie Kętrzyński, 
który opublikował go dopiero w dwudziestą rocznicę powstania47. Johannsohna 
miały obciążyć w czasie procesu nawet słowa Polaka z Paryża tytułującego go: 
„Drogi i kochany protektorze Polaków”48. Ciekawe, że już 1 lutego 1861 r. otrzy-
mał list z Ejtkun (przypuszczalnie od kupca żydowskiego, brata Juliusza Reich-
steina, późniejszego agenta Rządu Narodowego) informujący, że wojsko rosyjskie
jadące pociągiem pośpiesznym z Petersburga wyładowało się koło wschodnio-
pruskiej granicy w Wierzbołowie49.

Bezpośrednio po wybuchu powstania przyjechali do Królewca Józef De-
montowicz, pełnomocnik Centralnego Narodowego Komitetu na Wielkie Księ-

44 W. Kętrzyński, Szkice, oprac. i wstępem poprzedził A. Wakar, Olsztyn 1984, ss. 54–55.
45 GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, Nr 167, VU. Zeznanie W. Kętrzyńskiego z 30 I 1864 r. Czarny mo-

tyl to zbiór wierszy autorstwa Władysława Chotomskiego, brata Bolesława. Władysław w 1861–1862 przeby-
wał w Warszawie, a następnie w Anglii, skąd przesyłał broń na adres Królewca.

46 Anklageschrift, s. 341: „Bei Johannsohn wurde das Lied Boże coś Polskę in deutscher Übersetzung vor-
gefunden”.

47 W. Kętrzyński, Aus dem Liederbuch eines Germanisierten, Königsberg [recte Lwów] 1883. Jedyny za-
chowany egzemplarz tego wydania znajduje się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. 

48 Anklageschrift, s. 341.
49 GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, IX, Nr 84, k. 36, List z Ejtkun do F. W. Johannsohna.
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stwo Poznańskie i Prusy Zachodnie50, Leon Martwell, emisariusz tegoż Komitetu 
na Prusy Zachodnie51, którzy wspólnie z Bolesławem Chotomskim52, Janem Ko-
ronowiczem53, Wojciechem Kętrzyńskim oraz Johannsohnem rozpoczęli ener-
giczne przygotowania mające na celu ekspedycję broni oraz uzbrojenie tworzą-
cego się oddziału w Prusach Zachodnich, ale tytułującego się Pułkiem Strzelców 
Płockich. Johannsohn już pod koniec stycznia sprowadził z Akwizgranu do El-
bląga przy pomocy agenta Wrzeszcza na adres innego współpracownika Bobe-
ra skrzynie z rewolwerami54. W tym samym czasie zamówił u grawera Wrucka
w Królewcu pieczątkę z inicjałem PSP (Pułk Strzelców Płockich) oraz godłem 
Orła i Pogoni55. Na początku lutego kupił u Fryderyka Reinholda osiem noży 
myśliwskich, a w firmie Rosenkranza broń i amunicję za 404 talary. W sumie na 
broń ekspediowaną do stacji kolejowej w Terespolu Pomorskim (w pobliżu Chełm-
na) wydał 1186 talarów. Tu przeładował ją na furmankę, która została zatrzymana 
koło Działowa w powiecie chełmińskim. Podobny los spotkał inny jego ładunek
w Warlubiu. W sumie w lutym 1863 r. wysłał z Królewca pięć skrzyń z bronią56.

Na tym nie zakończyły się oskarżenia prokuratury. Oto zaopatrzył on emi-
sariusza Karola Szwabskiego w fałszywy paszport, dzięki czemu mógł on przy-
jechać z Paryża do Bydgoszczy z różnymi wojskowymi regulaminami, m.in. dla 
kosynierów (Sensemänner), i co ważniejsze, odebrał w Bydgoszczy trzy skrzynie 
z bronią nadaną w Paryżu na jego sfałszowane nazwisko57.

Wczesnym latem 1862 r. odwiedził Królewiec Paweł Suzin, były oficer rosyj-
ski, jego ojca w niekorzystnym świetle ukazał Mickiewicz w III części Dziadów, ale 
syn czuł się Polakiem. W Królewcu kontaktował się z Józefem Gościckim i Johann-
sohnem. Przypuszczalnie Johannsohn wystarał się dla niego o paszport do Pa-
ryża, za co mu dziękował w liście z 22 czerwca 1862 r.58 Po raz drugi pojawił się
w Królewcu na początku lutego i z całą tamtejszą konspiracją usiłował zorgani-
zować oddział w Prusach Zachodnich, o czym była już mowa. Został przez Pru-
saków aresztowany i rychło w Wierzbołowie przekazany Rosjanom. Tymczasem 

50 Por. jego życiorys PSB, t. 5, 1939–1946, ss. 106–108.
51 Anklageschrift, op. cit., ss. 327–328; T. Oracki, Słownik, s. 211 ; Z. Grot, Rok 1863 w zaborze pruskim,

Poznań 1963, wg indeksu ; Zabór pruski, op. cit., wg indeksu; B. Groniowska, op. cit., s. 5, 10–11, 42.
52 Por. życiorys PSB, t. 3, 1937, s. 432.
53 O J. Koronowiczu Anklageschrift, ss. 400–408; Der Polen-Prozess, Nr 52, ss. 10–13; B. Groniowska,

op. cit., s. 4, 11–12, 15–19, 43; S. Szostakowski, op. cit., wg indeksu.
54 Anklageschrift, s. 341.
55 GStAPK Abt. Merseburg, Rep. 97, nr 84/1, VU; Nr 84/2 VU. 
56 Anklageschrift, ss. 342–343; S. Łaniec, Partyzanci żelaznych dróg roku 1863. Kolejarze i drogi żelazne

w powstaniu styczniowym, Warszawa 1974, s. 120; S. Myśliborski-Wołowski, Udział Prus Zachodnich w powsta-
niu styczniowym, Warszawa 1968, s. 68, 114–116.

57 Anklageschrift, op. cit., ss. 342–343.
58 GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, IX, Nr 84 VU, k. 33–34.



Janusz Jasiński222 Ludność żydowska w Prusach Wschodnich wobec Powstania Styczniowego 223

rosyjski sztabskapitan, przypuszczalnie dawny jego kolega, zwrócił go Prusakom, 
którzy wtrącili Suzina do więzienia w Brodnicy. Dzięki Natalisowi Sulerzyskiemu 
mógł wyjechać do Francji. Niedługo potem, tym razem ze szwedzkim paszportem, 
ponownie przybył do Królewca i stąd przekradł się do województwa augustow-
skiego, by podjąć walkę z wojskiem rosyjskim. Suzin należy do największych bo-
haterów roku 1863. Właśnie jemu pomagał w Królewcu Johannsohn59.

W Królewcu studiowało przynajmniej trzech akademików związanych z po-
wstaniem styczniowym: Wojciech Kętrzyński, Piotr Drzewiecki i zapomniany stu-
dent medycyny Walerian Reutt. Otóż brat Waleriana, Gustaw, był studentem
Uniwersytetu Moskiewskiego, w 1860 r. został członkiem Zakonu Polski, w 1861 r. 
związał się w Paryżu z niepodległościową Emigracją, następnie przez Królewiec 
przy pomocy Johannsohna udał się do Polskiej Szkoły Wojskowej w Genui. W czasie 
powstania był adiutantem Mariana Langiewicza, ranny pod Pieskową Skałą 5 marca 
1863 r., został odtransportowany do Krakowa60. Natomiast Walerian współpracował 
z Kętrzyńskim, Chotomskim, Johannsohnem i Gościckim, m.in. na początku lutego 
1863 r. sprowadził broń z Gdańska61. Kiedy zainteresowała się nim królewiecka poli-
cja, Johannsohn ukrył go na dwa tygodnie u znajomego stolarza Wichmanna62, a na-
stępnie z fałszywym paszportem wyprawił do Warszawy. Walerian najpierw odwie-
dził rannego brata Gustawa w Krakowie, następnie pojechał do Jabłówka w powiecie 
starogardzkim, a stamtąd przez Berlin do Francji63. Faktem jest, że poznańska policja 
wiedziała, że zarówno Kętrzyński, jak i Walerian Reutt bez pozwolenia opuścili latem 
1863 r. swoją uczelnię64. Walerian Reutt został aresztowany w marcu 1864 r. w Prusach
Zachodnich65, przypuszczalnie był uczestnikiem nieudanej wyprawy płk. Ed-

59 W Augustowskiem zorganizował oddział liczący ponad 150 żołnierzy, wśród nich licznych kosynie-
rów; 23 maja bił się pod Budą w powiecie mariampolskim. Po połączeniu z partiami Wiktora Hłaski, Włady-
sława Brandta i Szymona Katylli objął dowództwo nad całym zgrupowaniem. Zamierzał opanować komorę 
celną w Wierzbołowie, aby łatwiej przechwytywać broń idącą z Prus Wschodnich. W rejonie tym działał przez 
trzy tygodnie, ogłaszał dekrety Rządu Narodowego, szczególnie odnoszące się do uwłaszczenia. W połowie 
czerwca partia liczyła 600 żołnierzy; 21 czerwca stoczył bitwę pod Staniszkami, w czasie której prowadząc ko-
synierów do ataku, zginął chwalebną śmiercią. Dwa dni później został pochowany z honorami, przypuszczal-
nie w pobliskich Serejach, zob. S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863–1864, Rapperswil 1913, wg indeksu; S. Chan-
kowski, Powstanie styczniowe w Augustowskiem, Warszawa 1972, wg indeksu; A. Bus, Suzin Paweł Adam, PSB,
t. 46, 2009–2010, ss. 111–113 (bibl.).

60 Jego biogram PSB, t. 31, 1988–1989, ss. 159–1960.
61 GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, IX, Nr 84 VU, k. 41.
62 Anklageschrift, s. 343; GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, IX, Nr 84, Vk, k. 88.
63 Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 6225 II, Listy Waleriana Reutta do W. Kę-

trzyńskiego z Krakowa, z Jabłówka i Berlina. W Jabłówku zatrzymał się u Edwarda Kalksteina, znanego pol-
skiego patrioty, uczestnika ruchów niepodległościowych lat 1846, 1848, 1863–1864; GStAPK, Abt. Merseburg, 
Rep. 97, 179 VU, k. 84, List Waleriana Reutta do Wojciecha Kętrzyńskiego z 22 IV 1863.

64 Archiwum Państwowe w Poznaniu, Prezydium Policji, sygn. (dawna) 1064, Wykaz studentów pol-
skich uczestników, którzy nielegalnie opuścili semestr letni 1863 r.

65 GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, Nr 248 UV, Zeznania F. W. Johannsohna z 28 V 1864 r.
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munda Calliera. Pomyłka prokuratury berlińskiej polegała na tym, że w ogó-
le nie dostrzegła nielegalnej działalności Waleriana, przypisując ją Gustawowi. 
Błąd ten przedostał się do biogramu Gustawa Reutta66.

W czasie rozprawy sądowej doszło do niemiłego incydentu pomiędzy Jo-
hannsohnem a Szulcem. Johannsohn uparcie twierdził, że Szulc nie zapłacił za 
siedem karabinów, które od niego odebrał. Ponadto tak go obraził, że musiał go 
wyzwać na pojedynek w Moabicie. Zaskoczenie było ogólne, nikt nie poparł Jo-
hannsohna67. Przypuszczam, że była to taktyka obronna Johannsohna, chciał 
się przedstawić jako człowiek interesu, zwłaszcza że już przed 1863 r. trudnił 
się handlem bronią. Wygląda na to, że jego intencje zostały właściwie odebra-
ne przez kolegów, skoro Kętrzyński kilkanaście lat później wystawił mu piękne 
świadectwo polskości, już cytowane. Być może ów „teatr” przyczynił się do cał-
kowitego uniewinnienia żydowskiego Polaka.

W Królewcu oprócz Johannsohna działały jeszcze inne firmy żydowskie 
trudniące się sprzedażą i przemytem broni dla Polski. Wymieńmy tu fabrykanta 
octu Maksymiliana Josephsohna, Spółkę Lewin i Sohn oraz sklep Aronsohna68.

Juliusz Reichstein – augustowski agent Rządu Narodowego
w Prusach Wschodnich

Urodził się w Augustowie, jego ojciec był bodajże najzamożniejszym kup-
cem w mieście, dzierżawcą rządowych podatków rzeźniczych i alkoholowych 
w Augustowie i we wsi Lipsk w powiecie augustowskim, ponadto poborcą po-
datków w Łomży i Mariampolu. W sumie do kasy państwowej wpłacał podat-
ki w wysokości 13 tys. rubli. Jego syn mieszkał w Ejtkunach, był liczącą się oso-
bistością, skoro w czasie powstania skierował list w nieznanej nam sprawie do 
samego Murawiewa. Córka wyszła za mąż za żydowskiego kupca Dobrinera
w Tylży. Juliusz otrzymał staranne wykształcenie prawnicze w Warszawie, znał 
jidysz, polski, niemiecki, rosyjski i przypuszczalnie francuski. W chwili wybu-
chu powstania już pracował w firmie ojca w Augustowie69. Po kilku tygodniach 
wszyscy młodzi ludzie w Augustowie, łącznie około 80 osób, wśród nich Juliusz, 
otrzymali wezwanie do stawienia się w obozie leśnym. Rozkaz podpisał Artur 
Awejde, wojenny komisarz województwa augustowskiego, brat Oskara, człon-

66 PSB, t. 31, 1988–1989, s. 159.
67 Der Polen-Prozess, Nr 54, ss. 7–8.
68 B. Groniowska, op. cit., passim.
69 GStAPK, Rep. 97, IX, Nr 167 VU; Der Polen-Prozess, Nr 52, s. 14.
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ka Rządu Narodowego. Matka Juliusza miała powiedzieć: „Wolałabym, abyś zgi-
nął w walce, niżby cię Rosjanie mieli wlec do niewoli”70. W każdym razie Juliusz 
był dumny ze swojej służby żołnierskiej, co wyraził rok później przed Kammer-
gerichtem w Berlinie. Gdy czasem na krótko wpadał do domu, rosyjscy ofice-
rowie niezorientowani w jego sytuacji, dziwili się: „Taki młody a nie w lesie”71. 
Awejde wkrótce docenił jego inteligencję, obrotność i wyznaczył mu inne zada-
nie. Oto mianował go agentem Rządu Narodowego mającym współpracować
z Królewcem w akcji przemycania broni na pole walki. Pierwsze ślady nowej 
działalności Reichsteina dostrzegamy już w marcu 1863 r., gdy kontaktował się 
z dr. Kazimierzem Szulcem w Królewcu, wówczas niebędącym jeszcze komi-
sarzem Prus Wschodnich. Na jego polecenie wracał z Królewca do Augusto-
wa pod nazwiskiem Schönfelda. Wczesnym latem 1863 r. Awejde postanowił, 
aby materiały wojenne z Królewca w większych ilościach kierować w rejon Kal-
warii i Mariampola. Dużym ułatwieniem miała być kolej żelazna idąca z miasta 
nad Pregołą przez Wystruć – Stołupiany i przekraczająca granicę w Ejtkunach 
– Wierzbołowie72. Właśnie tutaj Reichstein liczył na pomoc swego brata. Tak 
więc Juliusz rozpoczął aktywną współpracę z Bolesławem Chotomskim, Janem 
Koronowiczem, Wojciechem Kętrzyńskim i oczywiście komisarzem Szulcem73. 
Otrzymawszy od Awejdego 1,8 tys. talarów, czym prędzej zakupił broń i prze-
wiózł ją przez granicę koło Wierzbołowa. Jednak nie udało mu się jej dostar-
czyć bezpośrednio Awejdemu, przeto tymczasowo zakopał ją w pobliżu granicy, 
a sam pojechał do Augustowa. Awejde przekazał mu nową sumę, 2 tys. talarów, 
którą agent wręczył Szulcowi i czekał na jego rozkazy74. Na początku lipca wraz 
z niemieckim kupcem materiałów żelaznych w Wystruci Ludwikiem Eckertem 
udał się w wielką podróż do Niemiec. Próba zakupu broni w Solingen nie po-
wiodła się, natomiast z powodzeniem przeprowadzili transakcję w Hamburgu. 
Niebawem trzy duże skrzynie nadeszły na różne adresy Eckerta. Reichstein tłu-
maczył się przed Kammergerichtem, że nic nie wiedział o zakupach Eckerta (Ec-
kert całą odpowiedzialność wziął na siebie), a celem jego podróży było „święto 
gimnastyki” w Lipsku75. Ironizował uzasadnienie oskarżenia, jakoby miał swo-
imi dziesięcioma palcami oderwać Wielkie Księstwo Poznańskie od państwa 
pruskiego, ponieważ znaleziono u niego „carte nationale” z wizerunkiem wiel-
kopolskich osobistości: Jana Działyńskiego, Aleksandra Guttrego, Władysława 

70 Der Polen-Prozess, Nr 52, s. 15.
71 Ibidem.
72 S. Łaniec, op. cit., s. 30, mapka po s. 16.
73 GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, Ix, Nr 167/1 VU; Nr 167/2 VU.
74 Anklageschrift, Nr 52, s. 15.
75 Der Polen-Prozess, Nr 52, ss. 15.
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Niegolewskiego, Kazimierza Mielęckiego, Józefa Seyfrieda i Edmunda Callie-
ra. Wyjaśnił, że „carte nationale” otrzymał od przypadkowo poznanego Polaka 
w Berlinie w czasie podróży z Eckertem do Lipska. Właśnie w Lipsku odczuwał 
ból, ponieważ gdy on się tam zabawiał, jego rodacy bili się i ginęli za Polskę76.

Po powrocie z Niemiec – zeznawał dalej – przez dłuższy czas przebywał
u szwagra w Tylży i nawet udzielał się w życiu społecznym miasta, należał do 
różnych stowarzyszeń. Można sądzić, że nie kłamał, ale był to swego rodzaju ka-
muflaż, bo nadal działał nielegalnie, co doprowadziło go w lutym 1864 r. na salę 
sądową w Tylży. Widocznie prokurator nie miał „twardych” dowodów, dzięki 
czemu został uniewinniony77. 

Po raz drugi wpadł w ręce pruskiej policji wskutek denuncjacji Żyda Mo-
ritza Holza. Ojciec Holza przyjął wyznanie ewangelickie, ale on sam, jak się zwie-
rzył Reichsteinowi, odczuwał sentyment do wiary swych przodków. Doskonale 
orientował się w nielegalnej działalności Chotomskiego, Koronowicza, Szulca oraz 
Reichsteina, tym bardziej że ten ostatni początkowo całkowicie mu ufał. Holz 
chciał się za wszelką cenę dorobić na handlu bronią, toteż wkrótce zyskał opinię 
krętacza, kłamcy, wprost oszusta, a nawet szantażysty. Na przykład o Chotom-
skim opowiadał, że jest człowiekiem Rządu Narodowego! Od Eckerta i Reich-
steina domagał się okupu, ponieważ wiedział, że pierwszy z zyskiem przepro-
wadził transakcję bronią zakupioną w Niemczech. Gdy Eckert zignorował jego 
żądanie, złożył na niego donos w berlińskim konsulacie rosyjskim, wywołując 
na sali sądowej ogólne oburzenie. Eckert występował jako świadek i ostatecz-
nie delator mu nie zaszkodził. Natomiast Reichsteina oskarżył zgodnie z prawdą,
że trudnił się przemytem broni. W czasie rozprawy przed Sądem Najwyższym 
Reichstein opowiedział w formie skargi swoje losy od momentu drugiego aresz-
towania. Mieszkając u szwagra w Tylży – mówił – otrzymał list od ojca z Augu-
stowa, który wyznaczył mu spotkanie w Olecku w celu rozważenia jego stałe-
go zamieszkania w Prusach Wschodnich. Odpowiadając na życzenie ojca, czym 
prędzej kupił bilet kolejowy. W Gąbinie nastąpiła przesiadka i właśnie tu na 
dworcu został aresztowany przez inspektora Jagielskiego, który grożąc mu szu-
bienicą Murawiewa jako poddanemu cara, zmusił go do podpisania nieprawdzi-
wego protokołu78. Jednocześnie inspektor wyraźnie mu oświadczył, że z powodu 
przemytu broni zostanie oskarżony o zdradę główną (Hochverrat). Po odtran-
sportowaniu go do Królewca był wciąż przesłuchiwany, ale sędzia śledczy pocie-

76 Ibidem: „In Leipzig anmüsirte ich mich, obgleich es mir freilich Schmerz genug machte, dass ich 
mich dort anmüsirte, während meine Landsleute kämpften und in den Tod gingen”.

77 Der Polen-Prozess, Nr 53, s. 1.
78 Der Polen-Prozess, Nr 52, ss. 15–16.
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szał go, że rychło wyjdzie na wolność. Po kilkunastu dniach Jagielski ucieszony 
oświadczył sędziemu, że Reichstein wszystko podpisał zgodnie z żądaniem po-
licji, w związku z czym zostanie odwieziony do Moabitu. Przed wyjazdem po-
nownie mu przypomniano, a raczej ostrzeżono, że jest poddanym Rosji79. W tej 
sytuacji Reichstein w czasie rozprawy sądowej wszystko postawił na jedną kar-
tę. W sposób zdecydowany powiedział, że cały protokół przez niego podpisany 
jest jednym wielkim kłamstwem, ponieważ został wymuszony groźbą szubieni-
cy Murawiewa. Nastąpiła konsternacja. Oburzony prokurator pytał retorycznie: 
jak to jest możliwe, że oskarżony oskarża pruskiego urzędnika. Sąd jednak do-
prowadził do konfrontacji Reichsteina z Jagielskim. Inspektorowi stawiali nie-
wygodne pytania, oprócz Reichsteina, adwokat i sędzia. Jagielski zaczął się plą-
tać. Mówił, że nie pamięta, może ktoś z jego otoczenia postraszył Murawiewem 
i w ogóle jest niemożliwe, aby szantażował Reichsteina80. Ostatecznie konfronta-
cja wypadła po myśli Reichsteina, całkiem prawdopodobne, że miała wpływ na 
jego uniewinnienie81.

 

Abraham Józef Rejchland – dzieje zdrady

Pochodził z Janowa w powiecie przasnyskim, urodził się w 1804 r., miał 
własny sklep, ożenił się, a gdy doczekał się gromadki dzieci, zaczął się rozglądać 
za dodatkowymi źródłami dochodów. Od 1850 r. dzierżawił jeziora, najpierw
w powiecie brodnickim i nowomiejskim, (Prusy Zachodnie) później w braniew-
skim (Prusy Wschodnie). Z racji sprzedaży ryb wciąż jeździł po obu stronach 
granicy, dobrze poznał kraj i ludzi82.

Z chwilą wybuchu powstania, po poprzednich dwóch latach polsko-ży-
dowskiej życzliwości i pojednania, również na północnym Mazowszu wzajem-
nie sobie ufano, co m.in. potwierdza zbiór rozpraw z 2013 r.83 Trzeba jednak 
pamiętać, że niektórzy Żydzi sprzyjali Rosji, głównie ze strachu. Część służyła 
dwóm stronom, do nich należał Rejchland. 

Jego aktywność w 1863 r. wiązała się ściśle z działalnością ks. Mariana 
Kwiatkowskiego, janowskiego proboszcza. Urodził się w 1817 r. Od 12 czerwca 

79 Ibidem, ss. 16–19.
80 Ibidem, ss. 20–22.
81 Por. dokładna dokumentacja o Reichsteinie GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, IX, Nr 167/1 VU,

Nr 167/2 VU.
82 GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, IX, Nr 189/2, Zeznania A. J. Rejchlanda.
83 Powstanie styczniowe na północnym Mazowszu. Tom studiów wydany z okazji 150. rocznicy powstania 

styczniowego, pod red. L. Zygnera, Ciechanów 2013.
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1863 r. pełnił funkcję naczelnika wojennego Janowa, mianowany przez ppłk. Wik-
tora Dobrosielskiego, naczelnika wojennego powiatu przasnyskiego, a od 17 sierp-
nia także naczelnika cywilnego na podstawie rozkazu Brzeziny, naczelnika cy-
wilnego tegoż powiatu. Zatem obowiązki Kwiatkowskiego były rozległe, tym 
bardziej że nikt go nie zwolnił z działalności duszpasterskiej. Dobrosielski wraz
z nominacją powierzył mu następujące zadania: „Szanowny Księże Proboszczu. 
Z powodu położenia bliskiej granicy pruskiej, organizacja ta może przynieść 
duże usługi, musi się ksiądz nią zająć, zwłaszcza w zakresie sprowadzania broni,
zakres działania zależy od dobrej woli, to jest tajemnicą, aby nie narażać się wo-
bec rządu rosyjskiego. Byłoby dobrze, aby broń sprowadzana z Prus była dostar-
czana do Janowa lub okolicy”84. Mając przeto zaufanie do Żydów, a specjalne do 
obrotności Rejchlanda, poprosił go o pomoc, tym bardziej że, jak już wspomnia-
no, znał on doskonale topografię Prus Wschodnich. Zanim ks. Kwiatkowski zdą-
żył sprowadzić broń, Dobrosielski już się o nią upomniał, bo jest potrzebna dla 
„oddziału strzelców konnych”85. Z zapisków ks. Kwiatkowskiego dowiadujemy 
się, że już pięć dni po nominacji, czyli 17 czerwca, wysłał posłańca do Nidzicy, 
wręczając mu na proch 102 złp; 21 czerwca wpłacił 200 złp na ołów i prochow-
nice, a 2 lipca 1863 r. przekupił pruskiego żandarma Otto Ulkana w Grabowcu 
w powiecie nidzickim, który później wiele razy nie tylko nie rekwirował wozy 
z bronią, ale nawet je konwojował do granicy. W tym pierwszym okresie Rej-
chland rzeczywiście pomagał ks. Kwiatkowskiemu. Z jego poręki z Janowa przy-
jechał Żyd Moses Abraham do Jarot pod Olsztynem, aby zabrać broń sprowadzo-
ną przez ks. Kwiatkowskiego z Królewca lub Elbląga i odwieźć ją do Janowa86.

Tymczasem w Janowie zaczęły się gromadzić nad Rejchlandem czarne chmu-
ry, o czym opowiadał kilka miesięcy później przed sądem w Nidzicy. Oto ostrzegł ro-
syjskiego kapitana przed polską żandarmerią, która zamierzała go powiesić. Gdy rzecz 
się wydała, z kolei jemu groziła szubienica87. Ale zarówno ks. Kwiatkowski, jak i nie-
jaki Niemirycz spod Działdowa współpracujący w sprowadzaniu broni, nadal mu 
całkowicie ufali. Postanowił zatem sytuację wykorzystać i wkupić się w łaski Pru-
saków, zwłaszcza że w razie dekonspiracji ks. Kwiatkowskiego także jemu grozi-
ła karna odpowiedzialność. Ks. Kwiatkowski zamierzał przemycić do Janowa broń 
sprowadzoną z Niemiec do Królewca przez studiującego medycynę w Berlinie Le-
opolda Różyckiego, przy współpracy całej konspiracji królewieckiej. Działo się to na

84 GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, IX, Nr 179/2, k. 51. W. Dobrosielski bił się 16 VIII 1863 r. pod Szy-
gami; 17 VIII 1863 r. pod Obrzyskami, zob. S. Zieliński, op. cit., wg indeksu.

85 GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, IX, Nr 189/2, k. 39.
86 Ibidem, Notes ks. M. Kwiatkowskiego.
87 Ibidem, Zeznania A. J. Rejchlanda.
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początku sierpnia, o czym Rejchland opowiedział sądowi w Nidzicy: „Gdy ks. Kwiat-
kowski zażądał ode mnie, abym wspólnie z nim konwojował broń z Królewca do 
Polski, zgodziłem się, ale z zamiarem zdradzenia”. Aby się jakoś moralnie uspra-
wiedliwić, dodał: „Jestem przeciwnikiem powstańców”88. Zaczął więc realizować 
swój plan. Do Królewca ks. Kwiatkowski pojechał osobno, on zaś powiadomił 
nidzickiego landrata o planowanym transporcie, który ma przekroczyć granicę 
w Zimnej Wodzie. Tu żandarm pruski Chuchulovinus powinien go zatrzymać. 
Furmanka należała do Rejchlanda, pojechał z nią do Królewca wspomniany Żyd 
Moses Abraham, ale niewtajemniczony w plan zdrady. Na furmance znalazła się 
tylko jedna duża beczka z bronią umieszczona wspólnie przez Abrahama, Kę-
trzyńskiego i Leopolda Różyckiego. Rejchland z ks. Kwiatkowskim wrócili inną 
trasą. Tymczasem w Zimnej Wodzie na transport czekali żandarm Chuchulo-
vius oraz landrat Aleksander Lavegne-Peguilhen. Rejchland później wytłuma-
czył ks. Kwiatkowskiemu, że wpadka była przypadkowa89.

Tymczasem w Królewcu czekała druga, również duża beczka z bronią 
przeznaczoną dla Janowa. W tej sprawie Leopold Różycki udał się do Janowa, 
gdzie spotkał się z szefem ks. Kwiatkowskiego, ppłk. Dobrosielskim. Od księdza 
odebrał półtora tysiąca złotych w celu opłacenia owej drugiej beczki z bronią. 
Na początku września Kętrzyński, jadąc przez Braniewo, dotarł z nią do Dywit 
pod Olsztynem. Braniewską furmankę odesłał, a sam czekał na drugą, po któ-
rą Różycki udał się do Janowa. Rzeczywiście Różycki, dzięki pomocy Rejchlan-
da, najął furmankę z woźnicą  Rogowskim, następnie w Jagarzewie w powiecie 
nidzickim wzięli do pomocy mazurskiego gospodarza Krystyna Siecka i w trój-
kę, wielkim wozem, przyjechali do czekającego na nich w Dywitach Kętrzyń-
skiego. W tym czasie Rejchland zadenuncjował w Nidzicy ks. Kwiatkowskiego. 
Furmanka z bronią i czterema mężczyznami przejechała przez Olsztyn, ale nie-
spodziewanie została zatrzymana przez olsztyńskiego żandarma z drugiej stro-
ny miasta, w Jarotach. Miała się kierować ku granicy bocznymi drogami przez 
Butryny, Muszaki, omijając główny trakt przez Olsztynek i Nidzicę. Wiozła 87 
karabinów z bagnetami, 50 pistoletów ułańskich, 5 ładownic, 5 temblaków dla 
szabli piechoty, wiele cetnarów ołowiu, 50 szabli z mosiężnymi gardami, 3 sza-
ble oficerskie, 5 futerałów do pistoletów i skórzaną torbę dla ordynansa90. Gdyby 
nie doszło do wpadki w Jarotach, cały ładunek zostałby zarekwirowany w Mu-

88 Ibidem.
89 GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, X, Nr 154, k. 20–23.
90 Por. szczegóły J. Jasiński, Wojciech Kętrzyński, ss. 100–106; A. Janowska, Dlaczego Wojciech Kętrzyński 

(1838–1918) poparł powstanie styczniowe, w: „W krwawem polu srebrne ptaszę”. Powstanie styczniowe na Pomo-
rzu i Kujawach, pod red. W. Polaka i M. Białkowskiego, Toruń 2013, ss. 49–62.
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szakach, po raz drugi wskutek zdrady Rejchlanda. Dodajmy, że przed sędzią ni-
dzickim chwalił się jeszcze innymi denuncjacjami91.

Ks. Kwiatkowski został aresztowany i przesłuchany w Nidzicy 21 września 1863 r. 
Przyznał się z pewną dumą, że będąc funkcjonariuszem Rządu Narodowego, spełnia 
gorliwie swoje obowiązki, dba o sprawy publiczne, zbiera narodowe podatki, a także 
sprowadza broń. Pytany o kontakty z przekupionym żandarmem Otto Ulkanem 
bynajmniej go nie wydał, ale – mówił – prosił go o informacje dotyczące ustroju 
żandarmerii w państwie pruskim, bo chciał w podobny sposób zorganizować ją
w Janowie92. Po złożeniu zeznań został zwolniony, co spotkało się z naganą ze stro-
ny prokuratury berlińskiej. Landrat tłumaczył się brakiem miejsca w nidzickim 
więzieniu, niemniej ponownie go aresztował i przypuszczalnie wkrótce wydał Ro-
sjanom. Faktem jest, że rosyjska Wojenno-Polowa Komisja Sądowa 14 stycznia 
1864 r. pozbawiła Kwiatkowskiego godności kapłańskiej i skazała na 15 lat ka-
torgi w kopalni w Czycie, dokąd został wysłany 31 grudnia 1864 r. Tam zmarł
10 sierpnia 1868 r.93

Jeśli chodzi o Rejchlanda, to nie ufał mu landrat olsztyński Otto Gisevius
i przez pewien czas przetrzymywał w areszcie; zwolnił go dopiero wskutek inter-
wencji landrata nidzickiego94.

Zakończenie

W działalności zmierzającej do dostarczenia sprzętu wojennego z Prus 
Wschodnich dla Królestwa Polskiego i na Litwę w latach 1863–1864 współpra-
cowali zgodnie Polacy z zaboru pruskiego (K. Szulc, P. Drzewiecki, S. Rychter),
z Królewca (B. Chotomski, J. Koronowicz, J. Gościcki, W. Kętrzyński), Mazu-
rzy (R. Kosiorek, J. Kerstan, J. Szarejko, dziesiątki innych), Warmiacy (A. Soko-
łowski, W. Barwiński i dziesiątki innych), Niemcy (L. Eckert, G. Röhricht, inni),
a także Żydzi zarówno miejscowi, jak i przybyli z Królestwa Polskiego (E. Keller,
Z. Steinhirt, F. W. Johannsohn, J. Reichstein i kilkudziesięciu innych). O ile Pola-
kom z zaboru pruskiego przypadła rola kierownicza, to właśnie Żydzi w najwięk-
szym stopniu realizowali ich decyzje: ekspediowali broń przez Prusy Wschodnie,

91 GstAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, X, Nr 154, k. 23, Anklageschrift, ss. 414–415.
92 GstAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, X, Nr 179/2, Zeznania ks. Kwiatkowskiego z 21 IX 1863 r.
93 M. M. Grzybowski, Duchowieństwo katolickie diecezji płockiej w okresie powstania styczniowego, w: Po-

wstanie styczniowe na północnym Mazowszu, s. 1240; Z. Strzyżewska, Zesłańcy powstania styczniowego z Króle-
stwa Polskiego. Wykaz nazwisk z akt w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych, Warszawa 2001, s. 39.

94 GstAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, X, Nr 154 UV.
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a często kupowali ją wcześniej w Niemczech. Współpracowali z Mazurami, War-
miakami, agentami Rządu Narodowego, także z Niemcami. Wielka przydatność 
Żydów w tym zakresie wynikała z ich ruchliwości, doskonałej znajomości tere-
nu, ale i z wielowiekowej tradycji przemytu wszelkich towarów. Wszystkie osoby 
zajmujące się tym „procederem” żywiły do siebie całkowite zaufanie. Jeśli cho-
dzi o relacje z Żydami, to na taki stan rzeczy wpłynęły lata zbratania 1861–1862. 
Wojciech Kętrzyński przywozi z Warszawy utwór o braterstwie z Żydami i chło-
pami. Artur Awejde wysyła agenta Juliusza Reichsteina do pomocy konspiracji 
królewieckiej; wspaniale spisuje się baza powstańcza w Rozogach, którą kieruje 
Mazur R. Kosiorek i Żyd E. Keller; podobny duet tworzą na Wielkich Jeziorach
Z. Steinhirt i J. Szarejko; Warmiak A. Sokołowski wciąga do pomocy kilku Ży-
dów. W Niemczech kupuje broń Niemiec L. Eckert. Aż do swojej zguby ufa Rej-
chlandowi ks. Kwiatkowski. Z jakiego powodu Żydzi angażowali się na rzecz 
Polski? Niewątpliwie gwoli zarobku, ale nie tylko. E. Keller deklarował także mi-
łość do Polski, podobnie F. W. Johannsohn i J. Reichstein. Poza tym mieli świado-
mość, że w razie ujawnienia nielegalnej działalności będą pokutować w Prusach 
kilkoma lub kilkunastoma miesiącami więzienia. I tak było. Na 44 Żydów trud-
niących się handlem bronią zaledwie dwóch okazało się zdrajcami. 

*  *  *
Przed Najwyższym Sądem pruskim w Berlinie (Kammergericht) oskar-

żono 149 osób, wśród nich kilku Żydów. Osoby te zostały podzielone na trzy 
grupy. Do pierwszej należało 102 oskarżonych, którym zarzucono popełnienie 
zdrady głównej (Hochverrat). Do drugiej grupy zaliczono 36 osób oskarżonych 
o pomaganie w zdradzie głównej. Wreszcie 11 osób odpowiadało za czynności 
przygotowawcze do zdrady głównej. Linia podziału między grupą drugą a trze-
cią nie była klarowana95. Jednak Kammergericht w ogóle nie przyjął oskarżenia 
o zdradę główną, ponieważ ocenił, że powstanie było skierowane przeciwko Ro-
sji, a nie Prusom. W tej sytuacji uznał, że oskarżeni przekroczyli jedynie pruskie 
przepisy administracyjne. Z siatki królewieckiej oskarżono osiem osób oraz nie-
obecnego Leopolda Różyckiego. Rok twierdzy otrzymali: Bolesław Chotomski, 
Kazimierz Szulc, Leon Martwell i Wojciech Kętrzyński, natomiast zostali zwol-
nieni: Jan Koronowicz, Józef Gościcki oraz dwaj Żydzi: Fryderyk Wilhelm Jo-
hannsohn i Juliusz Reichstein96. Natomiast Leopold Różycki został zaocznie ska-

95 A. Wojtkowski, Zabór pruski w powstaniu styczniowym, Przegląd Historyczny, 1937–1938, t. 34,
ss. 602–603; Der Polen-Prozess, ss. 1–2.

96 T. Żychliński, Wspomnienia z roku 1863, Poznań 1888, s. 167; S. Karwowski, Wielkie Księstwo Poznań-
skie, t. 2: 1852–1889, Poznań 1919, wg indeksu; Z. Grot, op. cit., wg indeksu.
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zany na karę śmierci, zgodnie z ustawą z 1852 r.: „Kto się nie stawia na rozprawę 
sądową, ten potwierdza oskarżenie”97.

Janusz Jasiński, Die jüdische Bevölkerung in Ostpreußen im Januaraufstand (1863–1864)

Zusammenfassung 

Um den Aufständischen Waffen zukommen zu lassen, arbeiteten in Ostpreußen Polen aus Großpolen, 
Masuren und Ermländer zusammen, in geringerem Maße auch Deutsche und vor allem Juden – sowohl 
ortsansässige als auch solche aus dem Königreich Polen. In Königsberg entstand ein konspiratives Netz, 
das Waffen aus den westlichen Ländern einführte. Gegründet wurde es von der Handelsgesellschaft der 
Gebrüder Chostomski und Koronowicz. Zu ihren aktivsten Helfern gehörten u.a. der jüdische Kaufmann F. 
W. Johannsohn und der Agent der polnischen Nationalregierung J. Reichstein. In der Basis der Aufständischen 
in Friedrichshof, Kreis Ortelsburg, taten sich bei dem Vertrieb von Waffen hauptsächlich der Masure Robert 
Kosiorek und der Jude Eyssig Keller hervor. An den Masurischen Seen bildeten der Jude Z. Steinhirt und der 
Masure Szarejko ein ähnliches Duett. In beinahe jedem masurischen Städtchen sowie im südlichen Ermland 
gab es jüdische Firmen, die zusammen mit der masurischen und ermländischen Bevölkerung, manchmal auch 
mit der deutschen, illegal Waffen über die Grenze ins Königreich Polen oder nach Litauen schmuggelten. Diese 
Zusammenarbeit und das gegenseitige Vertrauen waren dank der Zeit der polnisch-jüdischen Verbrüderung 
1861 – 1862 möglich. Von den 44 Juden, die den Polen in Ostpreußen während des Januaraufstandes halfen, 
erwiesen sich gerade einmal zwei als Verräter. 

Übersetzt von Christiane Schultheiss

Janusz Jasiński, The Jewish population in East Prussia in January uprising (1863–1864)

Summary

To give the rebels weapons,  together worked in East Prussia Poles from Greater Poland, Mazury and 
Warmia , to a lesser extent Germans and especially Jews - both local as well as those from the Kingdom of 
Poland. In Königsberg an underground network that introduced weapons from Western countries emerged. 
It was founded by the trading company of the brothers Chostomski and Koronowicz. Its most active helpers 
were, among others the Jewish merchant Johann Sohn and the agent of the Polish National Government J. 
Reichstein. In the base of the insurgents in Friedrichshof, district Szczytno, teamed up with the sale of weapons 
mainly of Masure Robert Kosiorek and the Jew Eyssig Keller out. At the Masurian Lakes the Jew Z. Steinhirt 
and Masure Szarejko made a similar duet. In almost every town and in the southern Warmia Mazury there 
were Jewish companies that smuggled along with the Mazury and Warmia population, sometimes with the 
German, illegal weapons across the border into the Kingdom of Poland and Lithuania. This co-operation and 
mutual trust were, thanks to the time of Polish-Jewish brotherhood 1861-1862 possible. Of the 44 Jews who 
helped the Poles in East Prussia during the January Uprising, located just two proved to be a traitor.

 
Translated by Jerzy Kiełbik

97 A. Wojtkowski, op. cit., s. 603.


