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HISTORIA  ŻYDÓW  RASTENBURGA 
Dzisiejsze tereny ziemi kętrzyńskiej zamieszkiwane były przez różne grupy ludności, m.in. 
pruskiej, niemieckiej, polskiej, szkockiej, francuskiej (hugenoci), austriackiej (osadnicy z 
Salzburga). W historii miasta i powiatu kętrzyńskiego jako ostatnia grupa społeczna 
reprezentowana była przez ludność żydowską, która mieszkała tu w latach 1813-1939. Żydzi, 
którzy osiedlali się  na omawianym terenie, pochodzili z terenów ziem niemieckich i polskich. 
W ciągu 120 lat ich pobytu, wielu nosiło nazwiska polskie, ponieważ byli potomkami 
przybyłych – po pierwszym rozbiorze Polski – głównie z północnej Wielkopolski 
(Złotów/Flatow, np. kupieckie rodziny Cohn i Jaruslawski, które zamieszkały w Rastenburgu 
już w 1815r.), Pomorza (Wałcz/Deutsche Krone) czy Grudziądza/Graudenz. 

Literatura na temat historii ludności żydowskiej jest bardzo skromna i fragmentaryczna. Jedynie 
w języku niemieckim Regionalne Muzeum Prus Wschodnich w Lüneburgu (Ostpreussischen 
Landesmuseum Lüneburg) wydało album „Żydzi w Prusach Wschodnich” (R. Kobus – Juden 
in Ostpreussen, Husum 1998), którego autorem był ówczesny dyrektor dr Rony Kobus. W 
albumie, w którym całościowo omówiono pobyt Żydów w Prusach, o rastenburskich Żydach 
są tylko pojedyncze wzmianki. Kilka stron zajmuje ten temat w monografii powiatu dr Rudolfa 
Grenza z Instytutu Herdera w Marburgu (Grenz R. – Der Kreis Rastenburg. Ein ostpreussisches 
Dokumentarwerk, Marburg 1976, s. 240-242), który sam napisał, że „niestety istnieje bardzo 
niewiele relacji na temat gminy żydowskiej w Rastenburgu. Nawet Beckherrn w swojej 
historyczno – topograficznej prezentacji Rastenburga, która ukazała się w roku 1880, w żaden 
sposób nie wspomina o obywatelach miasta pochodzenia żydowskiego. Pierwszą wzmiankę 
znajdujemy u Augusta Ambrassata w jego przeglądzie „Die Provinz Ostpreussen“ [„Prowincja 
Prusy Wschodnie“] wydanym w 1896r., gdzie na stronach 148-149 nadmienia, że miasto 
powiatowe Rastenburg należy do jednej z 45 gmin związkowych  Verbandsgemeinden des 
Verbandes der Synagogengemeinden Ostpreussens [Związek Gmin Żydowskich Prus 
Wschodnich]. Jednakże wydaje się, że w 1896r. w Rastenburgu nie urzędował jeszcze żaden 
rabin, ponieważ wyraźnie nadmienia się, że wówczas rabinowie działali tylko w 5 gminach 
Prus Wschodnich, a mianowicie w Allenstein [obecnie Olsztyn], Insterburg [ob. Czerniachowsk 
w obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej], Königsberg [ob. Kaliningrad], Memel [ob. 
Kłajpeda na Litwie] i Tilsit [ob. Sowietsk w obwodzie kaliningradzkim]“. 

W wydanym w 1903r. „Przewodniku po Rastenburgu“ („Führer durch Rastenburg“) wspomina 
się tylko krótko o „synagodze przy Rollberg“ (obecnie ul. Zjazdowa) i że „na południowym 
zboczu cmentarza ewangelickiego położony jest cmentarz gminy żydowskiej“. 

Więcej informacji zawierają artykuły w poszczególnych zeszytach „Rund um die Rastenburg”, 
półrocznikach wydawanych od 1968r. przez stowarzyszenie dawnych mieszkańców powiatu 
Kreisgemeinschaft Rastenburg. Na przykład artykuł Wolfganga Zeihe „Żydowscy mieszkańcy 
naszego miasta” („Die jüdischen Bürger unserer Stadt”, Rund um die Rastenburg, Dezember 
1997, s. 705-709), w którym napisał na wstępie: „Mimo iż stanowili mniej niż jeden procent 
wszystkich mieszkańców, to jednak przez ponad sto lat cieszyli się naszym głębokim 
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poważaniem – jako lekarze i prawnicy, kupcy i sprzedawcy wielkich sklepów, w których 
mieszkańcy miasta i okolicznych wiosek chętnie robili zakupy. Nie sposób wyobrazić sobie 
przedwojennego Rastenburga bez jego żydowskich mieszkańców, oni byli jego częścią”.* 

* Wolfgang Zeihe urodził się 2 grudnia 1922r. w majątku Langeneck/Kąty pod Srokowem (Drengfurt). Uczęszczał 
najpierw do szkoły powszechnej (Hippelschule) w Rastenburgu/Kętrzynie, następnie do Gimnazjum im. Księcia 
Albrechta, a w 1940r. otrzymał powołanie do wojska. Jako radiotelegrafista przebywał przeważnie na froncie 
wschodnim. Po 1945r. zdał maturę w Gütersloh. Studiował teologię w Bethel, Heidelbergu i Marburgu, a następnie 
rozpoczął wikariat. Swoje życiowe powołanie odnalazł w pracy pastora przeważnie na terenie Hesji, a w ostatnich 
latach w Bad Hersfeld. Jego żona pochodziła z Andernach a. Rh., mają trzy córki i syna. Publikował 
wspomnieniowe artykuły poświęcone swojej małej ojczyźnie. Zmarł 2 grudnia 2008r. w Kassel. 
 

W opracowaniach polskich, wydanych w okresie PRL, czyli do 1989r. nie ma ani słowa o 
Żydach (Z. Licharewa – Kętrzyn z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1962 oraz Kętrzyn. Z 
dziejów miasta i okolic, red. A. Wakar, Olsztyn 1978). Po raz pierwszy informacje o żydowskich 
mieszkańcach miasta i powiatu zawiera artykuł Tadeusza Korowaja opublikowany w roczniku 
„Warmińsko - Mazurski Biuletyn Konserwatorski” (Krótka historia gminy żydowskiej w 
dawnym powiecie Rastenburg/Kętrzyn, R. III, Olsztyn 2001, s. 230-233) oraz jego dwóch 
opracowaniach dotyczących historii miasta. Najwięcej informacji o żydowskich mieszkańcach 
Rastenburga/Ketrzyna, w tym o zachowanych do dzisiaj kamienicach, które do nich należały 
zawiera książka - przewodnik T. Korowaja (Rastenburg/Kętrzyn. Przewodnik historyczny po 
mieście, Kętrzyn 2005) oraz monografia (Rastenburg/Kętrzyn - dzieje miasta, Kętrzyn 2012, s. 
119-120, 308). O żydowskich mieszkańcach wspomina też monografia pod red. Stanisława 
Achremczyka („Kętrzyn. Dzieje miasta”, Kętrzyn 2016). Natomiast bogata dokumentacja 
dotycząca Żydów, która wymaga opracowania, znajduje się w Archiwum Państwowym w 
Olsztynie. Część tych dokumentów wykorzystał w swojej - przygotowanej do druku - 
monograficznej pracy Maciej Waleszczyński, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. W. 
Kętrzyńskiego. Za opracowanie „Zatarte ślady, czyli historia społeczności żydowskiej w 
Kętrzynie/Rastenburgu” został on w 2016r. laureatem III miejsca XII edycji ogólnopolskiego 
konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych „Historia i kultura Żydów polskich”, którego 
organizatorem jest Fundacja „Shalom”. 

 Pierwsi Żydzi pojawili się w Rastenburgu, a potem na terenie powiatu zaraz po ustawie  
„emancypacyjnej” z 11.03.1812r. (tzw. edykt Hardenberga / Hardenbergsche Edikt), na mocy 
której mogli ubiegać się o pruskie prawa miejskie, czyli przyznanie obywatelstwa, co było 
równoznaczne z warunkowym prawem zarobkowania i swobodą osiedlania się. Miały się tym 
zająć specjalne komisje magistrackie. Ponowiono nakaz przybrania nazwisk, a ustawa 
nakazywała nadanie nazwisk niepowtarzalnych. Zatem Żydzi byli już wcześniej na terenie 
Prus.*  

* Pierwsi Żydzi na terenie Prus pojawili się w okresie księstwa  w XVI w. Dr Siegbert Neufeld, ostatni rabin 
Elbląga (Rabbiner Elbing) w artykule o historii Żydów w Prusach Wschodnich („Die Geschichte der 
Ostpreussischen Juden”) opublikowanym w Buenos Aires (Argentyna) 26.12.1945r. w tygodniku „Żydowski 
Przegląd Tygodniowy” („Judische Wochenschau”) wymienił dwóch żydowskich lekarzy, którzy w latach 1538-
41 przebywali w Królewcu (Königsberg). Byli to: Isaak May i Michel Abraham. Były to pojedyncze przypadki 
pobytu Żydów w Prusach, bo np. w 1566r. zakazano im handlu. Dopiero w XVII w., w okresie rządów Wielkiego 
Elektora (Grosse Kürfürst) Fryderyka Wilhelma w latach 1640-88 osiedlać się zaczęły większe grupy ludności 
żydowskiej, np. w 1656r. mieszkało już 633 Żydów, którzy zajmowali się głównie handlem, a pochodzili z terenów 
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ziem niemieckich i polskich. Oficjalnie, prawnie usankcjonowaną obecność Żydów na terenie dawnych Prus 
Wschodnich datować należy na 1796r. Tego roku na mocy edyktu króla Fryderyka Wilhelma II, nakazano 
przeprowadzenie nadania nazwisk ludności żydowskiej. Należy stąd wnioskować i potwierdzają to źródła 
historyczne, że Żydzi mieszkali na terenach Prus już wcześniej, skupieni głównie w Królewcu. I tak król Fryderyk 
Wilhelm I wydał 24.12.1730r. deklarację o prawach i obowiązkach Żydów w Prusach. Dwadzieścia lat później 
17.04.1750r. zezwolono Żydom prowadzić działalność bankową i budować manufaktury, natomiast zabroniono 
zrzeszania się w cechach. Zaś na mocy edyktu z 1847r. króla Fryderyka Wilhelma IV, Żydów nie mających stałego 
nazwiska uznano za obcych (23.07.1847r. wydano ustawę o położeniu Żydów w Prusach, która zawierała przepisy 
dotyczące organizacji gminy żydowskiej i tworzenia wspólnoty przy synagogach). Statut wschodniopruskich gmin 
żydowskich, który regulował obrządki religijne, opiekę społeczną i prowadzenie szkół religijnych, ustanowiono 
23.08.1882r.  

Trzech pierwszych Żydów otrzymało obywatelstwo Rastenburga 26 czerwca 1813r. Byli to 
kupcy: Kiewe Israel Meyer, Natan Krohn oraz Natan Jontoff Loewenstein. Oryginalne 
dokumenty w tej sprawie znajdują się w Archiwum Państwowym w Olsztynie. Gmina 
żydowska powstała w 1816r., a zatem liczyła co najmniej 10 osób. Już cztery lata później, w 
1820r. liczyła 74 osoby. W 1825r. powstała szkoła wyznaniowa założona przez Michaela 
Aschermanna. Młodzież męska mogła uczęszczać do renomowanego Królewskiego 
Gimnazjum im. Księcia Albrechta. Zaskakująca jest liczba żydowskich uczniów 
uczęszczających do gimnazjum. Znaleźli się tam uczniowie pochodzący nie tylko z miasta i 
powiatu, ale również z nieraz odległych miejscowości, bowiem żydowscy kupcy z innych miast 
chętnie wysyłali swych synów do tej szkoły. I tak np. na liście maturzystów z 1873r. byli m.in. 
Georg Levy z Schippenbeil (obecnie Sępopol), Julius Löwenthal z Wormditt (ob. Orneta), 
Jacob Pincus z Lötzen (ob. Giżycko) oraz Isaaca Latte z Amerika (ob. Ameryka, gm. Olsztynek; 
w zbiorach kętrzyńskiego Muzeum zachowały się wykazy uczniów Gimnazjum). 

Na przełomie XIX/XX w. teren powiatu zamieszkiwało 112 Żydów (na ogólną liczbę 37 tysięcy 
mieszkańców).*  

* Nadmienić należy, że dawny obszar powiatu Rastenburg był mniejszy od obecnego powiatu kętrzyńskiego, gdyż 
nie obejmował od zachodu części gminy Reszel oraz na północy części dawnego powiatu Gierdawy (Kreis 
Gerdauen, obecnie Żeleznodrożnyj w obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej) przedzielonego w połowie 
dzisiejszą granicą państwa z Rosją. Północna granica powiatu Rastenburg przebiegła przez Krelikiejmy 
(Kröligkeim), Modgarby (Modgarben), Suchawę (Sausgörken), Skandławki (Skandlack), Wilczyny (Wolfshagen), 
Srokowski Dwór (Drengfurtshof), Leśniewo (Fürstenau). 

Niewielka liczebnie grupa ludności żydowskiej wniosła wiele w rozwój miasta i powiatu 
przyczyniając się do ożywienia gospodarczego przełomu XIX/XX w., głównie w strefie handlu 
i usług. Poniżej kilka danych statystycznych opisujących udział ludności żydowskiej w 
populacji powiatu Rastenburg. Należy przy tym zaznaczyć, że jako Żydów rejestrowano tylko 
ludność wiary mojżeszowej, ponieważ pytanie o pochodzenie nie było miarodajne, jak 
podkreślił R. Grenz. 

W 1874r. opublikowano wyniki spisu ludności z 1 grudnia 1871r. Ujęto przy tym następujące 
udziały ludności żydowskiej w ogólnej populacji: w mieście powiatowym Rastenburg - 118, w 
miasteczku Barten (ob. Barciany) - 21 i w miasteczku Drengfurth (ob. Srokowo) - 30. Na wsi 
mieszkało: w Krausendorf (ob. Kruszewiec) 2 obywateli żydowskich, a na obszarze majątku 
Döhring (Suliki) - 5. 
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Spis ludności z 1 grudnia 1885r. dla miasta powiatowego Rastenburg dał wynik 150 obywateli  
żydowskich, dla miasteczek Barten (ob. Barciany) - 13 i Drengfurth (ob. Srokowo) - 4; we wsi 
Bäslack (ob. Bezławki) - 6, Gross Wolfsdorf (ob. Drogosze) - 5, Langheim (ob. Łankiejmy) - 
7, Schönfliess (ob. Kraskowo) - 9, Schwarzstein (ob. Czerniki) - 5, Spieglowken (ob. 
Śpiglówka) - 2, Widrinnen (ob. Widryny) - 4 obywateli żydowskich. 

Spis ludności z 2 grudnia 1895r. dla miasta powiatowego Rastenburg dał wynik 124 obywateli  
żydowskich, dla Barten (ob. Barciany) - 15 i Drengfurth (ob. Srokowo) - 5. We wsiach 
mieszkało: w Bäslack (ob. Bezławki) - 8, Gross Wolfsdorf (ob. Drogosze) - 3, Krausendorf (ob. 
Kruszewiec) - 1, Langheim (ob. Łankiejmy) - 5, Salzbach (ob. Solanka) - 1, Schwarzstein (ob. 
Czerniki) - 6. 

Spis ludności z 1 grudnia 1905r. dla miasta powiatowego Rastenburg dał wynik 138 obywateli  
żydowskich, dla Barten (ob. Barciany) - 9 i Drengfurth (ob. Srokowo) - 9. Następnie we wsiach 
Bäslack (ob. Bezławki) - 3, Fürstenau (ob. Leśniewo) - 3, Gross Wolfsdorf (ob. Drogosze) - 1, 
Korschen (ob. Korsze) - 6, Krausendorf (ob. Kruszewiec) - 2, Langheim (ob. Łankiejmy) - 2, 
Schwarzstein (ob. Czerniki) - 2. W samym mieście mieszkało 97 Żydów na ogólną liczbę 
10.000 mieszkańców.   

Spis ludności z 16 czerwca 1925r. dla miasta powiatowego Rastenburg dał wynik 109 
obywateli  żydowskich, w Barten (ob. Barciany) - 11, Drengfurth (ob. Srokowo) - 6. Następnie 
we wsiach: Alt Rosenthal (ob. Stara Różanka) - 1, Heiligelinde (ob. Święta Lipka) - 4, Korschen 
(ob. Korsze) - 2, Krausendorf (ob. Kruszewiec) - 1, Lamgarben (ob. Garbno) - 1, Pohiebels (ob. 
Pożarki) - 1, Pülz (ob. Pilec) - 1, Schwarzstein (ob. Czerniki) - 1, Wehlack (ob. Skierki) - 1, 
Weischnuren (ob. Wajsznory) - 1, Weitzdorf (ob. Grabno) - 1, Wilkendorf (ob. Wilkowo) - 1. 

  

 Miejscem modlitw wyznawców religii mojżeszowej było początkowo mieszkanie 
Natana Krohna, jednego z trzech pierwszych obywateli Rastenburga. Potem była synagoga, 
mieszcząca się (lata 1853–1916) w istniejącym do dziś budynku przy ul. Zjazdowej 9 (do 1945r. 
Rollberg 12). Na podstawie „Księgi nieruchomości” („Liegenschaftsbuch Gemeinbezirk 
Rastenburg”) obejmującej lata 1865-1945, na działce nr 853/354 (art. 282) o powierzchni 180 
m2 przy Rollberg 12 wykazana była synagoga („Judische Kirche”) i co ciekawe aż do 1920r. 
była własnością gminy żydowskiej, pomimo zbudowania w 1916r. nowej synagogi. W latach 
1920-1926 budynek był dzierżawiony przez trzy osoby, zapewne przez baptystów (Hermann 
Pehruhl, Carl Klass – przewodniczący baptystów i August Wolff rolnik ze Starej Różanki/Alt 
Rosenthal). W 1925r. gmina żydowska sprzedała synagogę baptystom za 12.000 marek i od 
1926r. w księdze figuruje jako właściciel gmina baptystów, która użytkowała obiekt aż do 
1988r. (po II wojnie światowej polski burmistrz ówczesnego Rastemborka decyzją z dnia 26 
września 1945r. zgodził się przydzielić budynek). Nowo wykupiony budynek, baptyści 
odpowiednio dostosowali do własnych celów.* 

* Więcej o użytkowaniu budynku przez zbór baptystów zob. A. Seweryn – Historia Kościoła Baptystycznego w 
Kętrzynie w latach 1898 – 2008, Kętrzyn 2008. 
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Ocalała zabudowa ulicy Zjazdowej z widoczną kaplicą baptystów. 

Fot. z 1954r. udostępniona przez Anatola Głuszko 
 

Z pierwotnego wystroju synagogi zachowały się: babiniec wsparty na dwóch filarach, gdzie 
podczas nabożeństw i modlitw przebywały kobiety; charakterystyczne obramowania 
niewielkich otworów okiennych w przedsionku, a w centralnym miejscu wnęka-nisza, gdzie 
znajdowała się Tora oraz fragment ażurowej przegrody-balustrady, która otaczała to miejsce. 
  

 
Ul. Zjazdowa 1977r. Żródło PKZ Olsztyn 



Z czasem stan techniczny budynku wymagał remontu i zaczął stanowić zagrożenie w 
użytkowaniu. W planach rozwoju przestrzennego miasta z lat 70. XX w. przeznaczono budynek 
do rozbiórki z powodu braku środków na remont kaplicy. Po wybudowaniu nowego kościoła 
baptystów przy ul. Słowackiego, w 1988r. przekazano obiekt na skarb państwa ze względu na 
jej zły stan techniczny. Ówczesne władze zadecydowały, że w przypadku braku nabywcy, 
budynek zostanie rozebrany. Jednak w połowie 1988r. nabyciem budowli zainteresował się 
Zarząd Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Obie kościelne strony podpisały – w formie 
aktu notarialnego – umowę kupna-sprzedaży 28.02.1989r. Od rozbiórki budowlę uratował 
Zygmunt Jakubowski, pastor Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, który zakupił 
budynek za 500 dolarów i podjął się jego remontu. Można zatem śmiało powiedzieć, że gdyby 
nie osobiste zaangażowanie Z. Jakubowskiego w pracach remontowych, to zamiast zabytkowej 
kamienicy, mielibyśmy w tym miejscu współczesny obiekt o zupełnie innym przeznaczeniu, 
zapewne usługowo-mieszkalnym, podobnie jak wzniesione obok. Podczas prac remontowych  
na poddaszu znaleziono dwa judaiki, które w okresie prowadzenia zboru przez Z. 
Jakubowskiego, były wystawione w gablocie przy wejściu do budynku. Obecnie budynek starej 
synagogi użytkuje zbór Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej. To właśnie przed tym 
budynkiem, w obecności licznie zgromadzonych gości, odsłonięta została pamiątkowa tablica 
ufundowana przez czterech dawnych mieszkańców Rastenburga (prof. Helmut Wagner, dr 
Dietmar Pertsch, Burkhard Knapp i Frank Lothar Krawolitzki) z następującym tekstem polskim 
i niemieckim: „Ten budynek służył społeczności żydowskiej w latach 1853-1916 jako 
synagoga” („Dieses Haus diente den Mitbürgern jüdischen Glaubens von 1853-1916 als 
Synagoge”). 
 
 

 
  Autor: Jerzy Stankiewicz 2017r.  

Wykonawstwo: Pracownia Autorska Stankiewicz, Kruszewiec 
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 Nowa Synagoga przed otwarciem, Rastenburg 1916r. Źródło: Leo Baeck Institute, New York 

 
 
 W latach 1916–1938 modlono się w nowej synagodze wybudowanej w ciągu dwóch 
lat u zbiegu dzisiejszych ul. Powstańców Warszawy i Daszyńskiego (Wilhelm- i 
Moltkestrasse). R. Grenz napisał, że „w mieście powiatowym musiało jednak tętnić życie 
gmniy żydowskiej, ponieważ doszło do wzniesienia nowej synagogi“. W 1914r. członkowie 
zarządu gminy żydowskiej: Josef Katzki, Max Jaruslawski (w 1921r. jako rentier wyjechał do 
Jägersdorf koło Królewca) i Leo Michalowski wykupili parcelę należącą do Heinricha 
Modrickera (twórcy największej firmy budowlanej miasta i powiatu, kierowanej do 1945r. 
przez jego syna Martina) i rozpoczęli budowę synagogi, stylizowanej na gotyk i wzorowanej 
na starej, królewieckiej z pozłacanymi trzema kopułami.  
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Otwarcie synagogi 28.05.1916r. Wśród stojących członków gminy żydowskiej (Jacob Katzki, Leo Michalowski) 

przemawia Max Jaruslawski, którego prawnuk George Fogelson przekazał fotografię do muzeum. 
Źródło: United States Holocaust Memorial Museum 

 
Uroczystości związane z oddaniem jej do użytku nastąpiły w niedzielę 28.05.1916r., a 
przewodniczył jej rabin dr Hermann Vogelstein z Królewca. Dawny mieszkaniec pochodzenia 
żydowskiego G. Danowitz z Barten (ob. Barciany), a zamieszkały po 1938r. w Ilford/Essex 
(Anglia), przesłał do stowarzyszenia Kreisgemeinschaft Rastenburg ocalony przez niego 
oryginalny egzemplarz programu uroczystości. Nosi on następujący nagłówek: „Uroczyste 
nabożeństwo z okazji konsekracji nowej synagogi w Rastenburgu w niedzielę, dnia 28 maja 
1916“. Przy tym znajdują sie dwa zdjęcia, jedno w widokiem zewnętrznym budynku synagogi 
i jedno z jej wnętrza z widokiem na ołtarz. Z przebiegiem uroczytości otwarcia możemy 
zapoznać się dzięki programowi uroczystości. Uroczystość rozpoczęła się preludium, po 
którym odśpiewano modlitwę „Jakże piękne są Twe namioty, Jakubie, Twe izby, Izraelu! 
(„Jakubie, jakże piekne sa twoje namioty, mieszkania twoje Izraelu!“ – Księga Liczb-24,5). W 
mnogości Twych łask wstępuję w Twe progi, z szacunkiem skłaniam się przed Tobą w Twej 
świętej bożnicy...“ („Ja zaś dzięki obfitej Twej łasce, wejdę do Twojego domu, upadnę przed 
świętym przybytkiem Twoim przejęty Twoją bojaźnią“ – Ps. 5,8). Po odśpiewaniu modlitwy 
nastąpiło zapalenie Wiecznego Światła, wyjęcie Tory, procesja ze zwojami Tory, liturgia, 
schowanie Tory i modlitwa za cesarza i ojczyznę. Następnie śpiewy, modlitwa popołudniowa, 
znowu śpiewy, kazanie i modlitwa konsekracyjna, śpiewy końcowe i postludium (utwór 
instrumentalny stanowiący zwykle zakończenie jakiejś formy cyklicznej). Do programu 
uroczystości włożono karteczkę z zapisanymi na maszynie do pisania czterema wersami 
„Zważcie na część domu bożego! Nie przyszliście tu na rozmowy lecz na modlitwę. Nie 
zakłócajcie zadumy przedwczesnym i hałaśliwym opuszczaniem domu bożego!“. Poniżej 
znajduje się pieczęć w kolorze czerwonym; niestety wzór rysunku pieczęci jest 
nierozpoznawalny, widoczny jest tylko niewyraźny napis w otoku: „Zarząd Gminy Żydowskiej 
Rastenburg“. 
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Według „Księgi nieruchomości“ („Liegenschaftbuch“) parcela miała powierzchnię 1079 m2 i 
została zakupiona za 32.000 marek.* 

* Artykuł 595 tej księgi wymienia jeszcze 5 działek, które należały do 1942r. do gminy żydowskiej Rastenburga 
(Synagogegemeinde Rastenburg), a potem zostały skomunalizowane i przeszły na własność miasta 
(Stadtgemeinde). Niestety wobec braku arkusza nr 1 mapy, trudno zlokalizować miejsca. Ale prawdopodobnie 
były to tereny cmnetarza żydowskiego, bo przy jednej działce 279/14 o pow. 225 m2 widniał dopisek „Kirchhof“ 
(pozostałe działki były nastepujące: 195/14 o pow. 405 m2 (wpis z 1898/99), 282/14 o pow. 405 m2 (wpis z 1909r.), 
278/19 o pow. 2447 m2 oraz 281/53 o pow. 828 m2 (wpis z 1909r.). Ogólna powierzchnia tych działek wynosiła 
4310 m2, czyli około pół hektara. 

 

 
  Wnętrze Nowej Synagogi, Rastenburg 1916r. Źródło: Leo Baeck Institute, New York 
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Budową nowej synagogi kierował mistrz budowlany (Baumeister) o nazwisku Stalinski. W jej 
wnętrzu mogło pomieścić się 70 mężczyzn i 84 kobiet. Synagoga posiadała dwie garderoby i 
pomieszczenie do obchodów święta Sukkot (święto Szałasów/Namiotów upamiętniające 
mieszkanie w szałasach i namiotach podczas ucieczki Izraelitów z Egiptu). Wnętrze synagogi 
było wyposażone w religijne sprzęty, które zostały zniszczone wraz z całym budynkiem  w  
listopadzie 1938r. Działająca po II wojnie światowej w Nowym Jorku Amerykańska Federacja 
Żydowska na Centralną Europę (American Federation of Jews from Central Europe, Inc.) 
wyliczyła wartość owej synagogi na 40.000 marek, a religijne artykuły (Religious Articles) na 
3000 marek (wg stanu na 11.09.1938r). Natomiast cmentarz, który w tym rejestrze został 
wymieniony, wyceniony został na 5000 marek (innych obiektów nie wykazano).*  

* Pierwsze wystąpienia antysemickie w Rastenburgu/Ketrzynie miały miejsce już w 1919r. R. Grenz napisał, że 
„po zakończeniu I wojny światowej, kiedy także w Rastenburgu utworzono Rady Robotniczo – Żołnierskie, doszło 
tutaj do niepokojów i plądrowania pomieszczeń koszarowych i sklepów żydowskich Katzkiego i Michalowskiego. 
Nie jest jasne, czy prawdziwą rolę odgrywał przy tym antysemityzm, czy chodziło tutaj o tylko o wystąpienie 
przeciw klasie posiadaczy“. Nadmienić należy, że w tym przypadku rozruchy zostały bardzo szybko stłumione 
przez policję. 

 
Autor: Jerzy Stankiewicz 2012r. 

Wykonawstwo: Pracownia Autorska Stankiewicz, Kruszewiec 
 

W narożniku ulicy Daszyńskiego i Powstańców Warszawy, nieopodal miejsca gdzie stała nowa 
synagoga, odsłonięta została, z udziałem rabina Boaz Pash, 8 listopada 2012r. tablica 
pamiątkowa ufundowana przez dwóch dawnych mieszkańców Rastenburga (dr Dietmar Pertsch 
i Frank Lothar Krawolitzki). 
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Warto w tym miejscu przedstawić list z 1 maja 1975r., który napisał mieszkający w 
USA Henry Katzki, syn Jacoba (w nawiasach kursywą uzupełnienia, korekta i objaśnienia 
autora opracowania):  
„Szanowni Panowie, Po otrzymaniu Państwa pisma z dnia 28 poprzedniego miesiąca przesyłam 
Państwu czterostronny dokument z niedzieli, 28 maja 1916r, opublikowany z okazji 
uroczystości otwarcia wybudowanej w owym czasie nowej synagogi, usytuowanej w 
Rastenburg [ob. Kętrzyn] Prusy Wschodnie, róg Wilhelm- [ob. Powstańców Warszawy] i 
Logenstrahse [błąd autora listu, chodzi o Moltkestrasse, obecnie ul. Daszyńskiego]. W tej 
niezmiernie godnej i pamiętnej uroczystości brali udział burmistrz [Wilhelm Pieper] i starosta 
[Dodo Freiherr/baron zu Inn- und Knyphausen], instytucje wojskowe oraz duchowni innych 
wyznań. Celebrował rabin [Hermann Vogelstein] stolicy prowincji, obecne były również 
delegacje wielu sąsiednich gmin. Nasza poprzednia synagoga, usytuowana przy Rollberg [ob. 
ul. Zjazdowa] okazała się zbyt mała i stara dla naszej liczącej ponad 100 dusz gminy. Dlatego 
też przed wybuchem I wojny światowej, przy czynnej pomocy bardzo zaangażowanych oraz 
kilku bardzo zamożnych członków gminy, rozpoczęto budowę nowej synagogi. Pragnę w 
związku z tym wymienić nazwisko Pana Hugona Zwillenberga* (zięć Hermana Tietza, 
właściciela domu towarowego w Berlinie), którego rodzice mieszkali w Rastenburgu 
[Kętrzynie], który swą cenną pomocą finansową przyczynił się do realizacji projektu. Jednak 
również wszyscy inni angażowali się jak mogli najlepiej, tak że synagoga pod względem 
bezpieczeństwa i wielkości mogła śmiało równać się z niejedną świątynią większych miast. 
Rastenburg [Kętrzyn] liczył około 15 tysięcy mieszkańców, do tego dochodziło jeszcze kilka 
rodzin z miejscowości sąsiadujących z gminą. Niestety noc kryształowa roku 1938 ładunkami 
wybuchowymi band nazistowskich zakończyła istnienie tej świętej budowli. A przypadkowo 
również w tym mieście 20 czerwca 1944r. miał miejsce nieudany zamach na życie Hitlera.    W 
mieście znajdował się malowniczo położony cmentarz żydowski z kostnicą. Daty niektórych 
nagrobków sięgały połowy poprzedniego wieku. Ja osobiście znam już tylko bardzo niewielu 
mieszkańców tej cudownej gminy, którzy są jeszcze przy życiu, Do dnia dzisiejszego utrzymuję 
kontakt listowny z naszym ostatnim kantorem i rabinem Panem Paulem Hechtem, 3244N, 
Orange Ave Orlando Florida [ówczesny adres P. Hechta], który podczas okupacji niemieckiej 
przeżył obóz koncentracyjny. Szczególnie mam w pamięci naszego byłego kantora Pana 
Abrahama Davidsona, który sprawował pieczę nad gminą w latach 1888 - 1925, podczas gdy 
Pan Paul Hecht pełnił swój urząd praktycznie go samego końca w 1938r. Obydwaj mężczyźni 
sprawowali swój urząd i związane z nim obowiązki z pełnym poświęcenia uczuciem. Oprócz 
gminy żydowskiej istniało izraelskie towarzystwo kobiece [w oryginale isr. Frauenverein; w 
Rastenburgu od 1890r. - przyp. TK], Chevra Kadischah [Chewra Kadisza - charytatywne 
stowarzyszenie żydowskie – bractwo bezinteresownie zajmujące się umierającymi i grzebaniem 
zmarłych; w Rastenburgu od 1888r. - przyp. TK], Centralny Związek Obywateli Niemieckich 
Wyznania Mojżeszowego [w oryginale Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen 
Glaubens], Niemiecki Związek Żydowskich Żołnierzy Frontowych [Reichsbund jüdischen 
Frontsoldaten], Żydowski Związek Młodzieży [jüdischen Jugenbund Kameraden].** 
Wszystkie te towarzystwa oprócz należnych im obowiązków rywalizowały ze sobą, by 
utrzymać towarzyskie i socjalne życie gminy na jak najwyższym poziomie. Prelekcje, 
spotkania, przedstawienia, biesiady, wycieczki itp., które skupiały i młodych, i starszych, 
odbywały się regularnie obok klubu kręglowego. Ich kulminację stanowiły organizowane 
zazwyczaj dwa razy do roku w największym w owym czasie hotelu w mieście »Thuleweit« 
bale. Ów hotel był własnością Żyda, Pana Emila Schneidera [prawdopodobnie pomyłka, bo na 
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podstawie „Liegenschaftbuch”, E. Schneider był właścicielem hotelu w latach 1903-1905, 
natomiast ostatnim, w latach 1934-1945, był Carl Boetticher – przyp. TK]. Wspaniałe atrakcje 
i przedstawienia przyciągały rzesze gości i przyjaciół z sąsiedzkich gmin. O ile jeszcze 
pamiętam nazwiska przewodniczących gminy z ostatnich 20 lat, to były to następujące osoby: 
Panowie Max Jaruslawsky, Julius Lewinneck, Leo Michalowski, Jacob Katzki (mój świętej 
pamięci Ojciec), Abraham Davidsohn (ówczesny emerytowany kantor), Sally Bieber, Leo 
Rynarzewski i ja sam. 
Jeżeli byliby Państwo zainteresowani, dołączam jeszcze dwa zdjęcia wymienianych kantorów. 
Pan Davidsohn jest pochowany w Tilsit [Tylża, ob. Sowieck w obwodzie kaliningradzkim], 
Prusy Wschodnie. 
Jeszcze raz bardzo proszę, o ile to możliwe, o odesłanie mi z powrotem kserokopii z programu 
uroczystego nabożeństwa.  
Byłbym niezmiernie szczęśliwy, jeżeli moim opisem mogłem Państwu pomóc, dołączam 
wyrazy szacunku Henry Katzki.”  
* Według książki adresowej z 1921, Henriette Zwillenberg, rentierka, mieszkała przy Kaiserstrasse 31 

** W uzupełnieniu należy wymienić założone w 1926r. Żydowskie Towarzystwo Historii i Literatury 
(Verein für jüdischen Geschichte und Literatur), skąd wywodzili się m.in. prof. Guttstadt mieszkający w Berlinie 
czy przedwcześnie zmarły historyk Julius Aronius (1861–1893), autor pierwszej części monograficznego 
opracowania dotyczącego historii niemieckich Żydów w średniowieczu.W 1929r. w czasie uroczystości 
związanych z 600-leciem założenia miasta, zarząd gminy żydowskiej wystosował do 
mieszkańców miasta okolicznościowe przesłanie: „Niniejszym żydowska gmina w 
Rastenburgu pragnie złożyć najlepsze życzenia naszemu kochanemu miastu Rastenburg z 
okazji 600-lecia. Niechaj dalej rośnie i rozwija się kulturalnie i gospodarczo, a my mieszkańcy 
wyznania mojżeszowego zobowiązujemy się ze wszystkich sił przyczyniać się do tego, by 
mieszkańcy zawsze żyli w jedności, dla dobra naszego miasta. Przewodniczący gminy 
żydowskiej Leo Michalowski”. Żydowskie błogosławieństwo dla miasta ukazało się w 
jubileuszowym wydaniu gazety „Rastenburger Zeitung”, nr 198 z soboty 17 sierpnia 1929r. 
Większość członków lokalnej społeczności pochodzenia żydowskiego zajmowała się handlem, 
usługami bądź kupiectwem. Część z nich pełniła ważne stanowiska w bankowości, byli też 
wśród nich lekarze, Do najbardziej znanych, majętnych i zasłużonych w rozwoju miasta 
należeli przedstawiciele następujących rodzin: Beer (byli właścicielami wytwórni octu i wody 
mineralnej, później także likierów i słodkich wódek), Michalowski i Jaruslawski (obaj 
prowadzili handel tekstyliami, byli też radnymi miasta Rastenburg oraz właścicielami kilku 
kamienic), Jacoby, Isakowski (właściciele „Berliner Waarenhaus / Berlińskiego domu 
towarowego” na rynku Starego Miasta), Lewin, Powisteitzki (sklep z porcelaną i szkłem; 
członkowie tej ostatniej rodziny mieszkają do dziś w Hongkongu), Rynarzewski, Lewinski, 
Simon, Katzki (właściciele kamienicy ze sklepem tekstylnym). Isacsohn (członek towarzystwa 
kredytowego, właściciel sklepów z konfiturami i cygarami), spółka Blumenthal i Baginski 
(właściciele składu tekstylnego i odzieży męskiej), Aleksandrowitz. 

Z grona lekarzy pochodzenia żydowskiego wymienić należy dr. med. Louisa Kaminskiego 
właściciela willi przy Wilhelmplatz 9 (obecnie pl. Piłsudskiego 7) oraz miejskiego chirurga 
Franza H. Kaminskiego. Powiatowym lekarzem był dr Adamkiewicz. Adolf Loewe był 
właścicielem manufaktury, w latach 1910–15 członkiem zarządu miasta, a od 1911r. 
dyrektorem towarzystwa kredytowego. Kantorem* był - wyżej już wspomniany - Abraham 
Davidsohn. 
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* Kantor (chazan) w religii żydowskiej kantor zwyczajowo przewodzi modlitwom w bożnicy i towarzyszy zwykle 
rabinowi w praktykach religijnych i bierze udział w uroczystościach pogrzebowych. Do jego obowiązków należy: 
wykonywanie czynności duchownych oraz zaspokajanie religijnych potrzeb wiernych swej gminy przez 
odprawianie nabożeństw, wypełnianie posług religijnych, nadawanie imion, udzielanie ślubów, grzebanie 
zmarłych – ogólnie obrzędy religijne. Kantor prowadzi nabożeństwa z mniejszego pulpitu przed Aron ha-kodesz 
(szafa ołtarzowa w postaci ozdobnej drewnianej skrzynki służąca do przechowywania zwojów Tory, czyli rodału; 
jeden z najważniejszych elementów wyposażenia głównej sali modlitwy, stojący na osi ściany skierowanej w 
stronę Jerozolimy, a Europie na ścianie wschodniej). 

Max Lewinneck i Arnold Heinau zajmowali się handlem bydłem. Artur Victor mieszkający do 
1924r. przy Königsbergerstrasse 7 (obecnie dom przy ul. Sikorskiego 3) później został rabinem 
Górnego Śląska, a Alfred Lewin z zawodu kupiec (sklep tekstylny przy Nowym Rynku 4, 
obecnie nie istnieje) był przewodniczącym Centralnego Związku Niemieckich Obywateli 
Wyznania Mojżeszowego w Rastenburgu (Vorsitzende des Central-Vereins deutscher 
Staatsbürger jüdischen Glaubens e.V. in Rastenburg). Ostatni rabin Rastenburga, Paul Hecht 
mieszkał obok synagogi w stojącej do dziś kamienicy przy ul. Powstańców Warszawy 4 
(dawniej Wilhelmstrasse), będącej do 1938r. własnością żydowskiej rodziny Epstein. 
Poprzestać należy na wymienieniu tych najważniejszych. 

Synagogę spalono w nocy z 9/10 listopada 1938r., a ruinę ostatecznie rozebrano i „tylko pusty 
plac pozostał świadkiem tych okropności“, stwierdził R. Grenz. Natomiast W. Zeihe w swoim 
artykule napisał: „W roku 1938 bracia Gerhard i Dieter Powisteitzki stali na balkonie pomiędzy 
szkołą, do której uczęszczali, a płonącą synagogą. Również w Rastenburgu znaleźli się 
podjudzeni antysemicką ideologią władz Trzeciej Rzeszy podpalacze, którym wszystko było 
obojętne. Żydowskie uczennice i uczniowie musieli opuścić swoje szkoły. Zdemolowano 
sklepy, mężczyźni w brunatnych mundurach blokowali wejście, nazywano to »bojkotem«. 
Żydowskie rodziny nie mogły tu zostać, jeszcze przed wybuchem wojny opuściły swą 
niemiecką ojczyznę”. Po akcji zwanej „kryształową nocą” („Kristallnacht”), którą w listopadzie 
1938r. rozpętali na terenie Niemiec narodowi socjaliści, mieszkańcy pochodzenia żydowskiego 
zmuszeni zostali do opuszczenia miasta. Mieli oni szansę wyjazdu, głównie do ówczesnej 
Palestyny, USA, Anglii, Australii, Ameryki Południowej czy Hongkongu. Ich nieruchomości i 
konta bankowe zostały zajęte. Przejęcie nieruchomości na zasadzie przymusowego wykupu 
nastąpiło w wyniku wprowadzonego przez rząd niemiecki 3.12.1938r. rozporządzenia o 
wykorzystaniu mienia żydowskiego (Verordnung über Einsatz des jüdischen Vermögens). 
Rozporządzenie to miało charakter wywłaszczeniowy, dlatego miasto skonfiskowało całe 
mienie żydowskich mieszkańców.* 
* Np. w Nowym Jorku zamieszkała rodzina żydowska, która była właścicielem kamienicy przy obecnej ul. 
Sikorskiego 11. Po wojnie, w czasach PRL-u, rodzina ta odzyskała tytuł własności do obiektu.  W połowie lat 90. 
XX w. czterech przedsiębiorców z Kętrzyna kupiło ten obiekt poprzez kancelarię adwokacką z Nowego Jorku od 
pani M. Israel. 

Cmentarz żydowski, który także został zniszczony w 1938r. znajdował się u stóp południowej 
skarpy cmentarza komunalnego. Założony został zapewne na początku lat 20. XIX w. (w 
dokumentach amerykańskich z końca lat 40. XX w. podano, że cmentarz z domem 
przedpogrzebowym ma ponad 130 lat, a najstarszy grób 110 lat). Dzisiaj w tym miejscu są 
garaże zajezdni autobusów komunikacji miejskiej i być może częściowo garaże Państwowej 
Straży Pożarnej (sprawa wymaga dokładnych badań w terenie).  
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Kilkanaście lat temu potomkowie mieszkańców Rastenburga, którzy osiedlili się w Izraelu 
zrzeszeni w Stowarzyszeniu Byłych Mieszkańców Prus Wschodnich posadzili symboliczne 
drzewka w lasku koło Jerozolimy. Co roku spotykają się przy pamiątkowym kamieniu z wyrytą 
po hebrajsku i niemiecku nazwą miasta Rastenburg i innych miejscowości dawnych Prus 
Wschodnich, w których mieszkali Żydzi. 

Historia mieszkańców wyznania mojżeszowego to jeden z elementów poznania dziejów naszej 
małej ojczyzny. Przywracanie pamięci miejscom i ludziom to także działania takich organizacji 
pozarządowych jak Stowarzyszenie „Blusztyn”, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej 
im. Zofii Licharewej czy innych. To także działania Powiatowego Domu Kultury w Kętrzynie, 
który oprócz tematycznych wystaw organizuje cykl prelekcji adresowanych do uczniów 
wszystkich szkół powiatu kętrzyńskiego. Instytucja ta realizuje w bieżącym roku projekt 
„Polin, czyli jaki był kętrzyński Żyd”. Ale najważniejsze jest to, że czynny i aktywny udział w 
różnych tego typach przedsięwzięciach biorą młodzi ludzie. Oprócz wyżej wymienionego 
Macieja Waleszczyńskiego, ucznia z I LO im. W. Kętrzyńskiego, wymienić należy Karolinę 
Latek i Ewelinę Rosicką, pozostałych laureatów konkursu organizowanego przez Fundację 
„Shalom” w 2016r. A wiosną 2017r. grupa młodzieży z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej 
– Curie pod kierunkiem nauczycieli Anny Szczechowicz – Brasel i Adama Cybowicza 
zrealizowała projekt „Społeczność żydowska w Kętrzynie”.* 

* http://czerwonytulipan.ketrzyn.pl/polin-jaki-byl-ketrzynski-zyd/ 
http://ketrzyn.wydarzysie.pl/wydarzenia/39529/spolecznosc-zydowska-w-ketrzynie.html 
http://czerwonytulipan.ketrzyn.pl/nieoceniony-wklad-spolecznosci-zydowskiej-w-rozwoj-ketrzyna/ 
http://zs.ketrzyn.pl/2017/05/23/5930/     
oraz  http://zs.ketrzyn.pl/2017/04/13/5764/  (stan na 18.09.2017r.) 
 

Opr. Tadeusz Korowaj © 2017 

 
Wilhelmstr. – po prawej teren budowy nowej synagogi. Żródło: Ernst Tyton 

http://czerwonytulipan.ketrzyn.pl/polin-jaki-byl-ketrzynski-zyd/
http://ketrzyn.wydarzysie.pl/wydarzenia/39529/spolecznosc-zydowska-w-ketrzynie.html
http://czerwonytulipan.ketrzyn.pl/nieoceniony-wklad-spolecznosci-zydowskiej-w-rozwoj-ketrzyna/
http://zs.ketrzyn.pl/2017/05/23/5930/
http://zs.ketrzyn.pl/2017/04/13/5764/
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Poniżej imienny wykaz mieszkańców Rastenburga pochodzenia żydowskiego, opracowany 
przez Wolfganga Zeihe. Podkreślić należy, że jest to spis otwarty, bowiem nie ujęto ich 
wszystkich. Publikujemy go w takiej formie w jakiej był wydany w Rund um die Rastenburg 
w grudniu 1997r.. Sporo materiałów posiada m.in. Peter Loewe, mieszkający obecnie w Anglii 
a inne wymagają opracowania.  

 

Adamkiewicz, powiatowy lekarz, synowie urodzeni w prowincji Poznań, Hugo - matura 
1865r., Albert matura 1868r.  
Alexandrowitz, David, sprzedawca produktów, Freiheit 19 (1924), wdowa z domu Goldstein 
Beer, Leo, 1924: fabryka octu i wód mineralnych (Fa. Karl Mehl), Kirchenstr. 9, później 
Moltkestr. 9 lub 5, syn matura 1932  
Bieber, Sally, 1924: właściciel Ritterstr. 15, wyroby tekstylne Bieber, Lotte, brat przyrodni 
Bloch (por. Friedländer) 
Bloch, Gerhard, córka Gerda, ur. ok. 1912, wyjechał do Izraela 
Blumenthal, J. & Fritz Baginski, 1924: konfekcja męska, „Blumenthal, wł. Julian Philipp” 
Neuer Markt 5-7  
Brilling, J, handlarz staroci, dwie córki, 1928: Fischerstr. 4,1938: Angerburger Str. 53 
Cohn, A. handlarz podrobami (Darmhandlung), 1938: Angerburger Str. 53 
Davidsohn, Julius, matura 1854, ojciec kupiec † 
Davidsohn, A., Kultusbeamter [urzędnik gminy żydowskiej], syn Martin ur. 1897, w 1913 
zakończył naukę w szkole realnej; 1924: Htr. Neustadt 3 
Friedländer. ogłoszenie 1911: Herm. Friedländer następca właściciela S. Bloch, Ritterstr. 15. 
1924: Friedländer, Anna, Neuer Markt 5/7, właścicielka sklepu; 1924: Friedländer, Gustav, 
kupiec, właściciel Angerburger Str. 25, mieszkał później przy Bismarckstr., syn Alfred zdał 
maturę w 1921r, do 1933 asesor sądu krajowego w Bartoszycach 
Goldstein, wg książki adresowej 1924: wdowa Antonie, Freiheit 19, Córka D., po mężu 
Alexandrowitz 
Hecht, Rabin, Wilhelmstr. 10, Córki Ruth i Eva 
Heinau, Arnold, handlarz bydłem, Wilhelmstr. 11, Córka Irmgard, ur. 1916, syn 
Isacsohn, Isedor, Kupiec, 1876-1919 członek towarzystwa kredytowego; 1924: Eugen, cygara 
i konfitury, Ritterstr. 11; 1938 jeszcze w książce telefonicznej 
Isakowski, Fritz, w 1914r. zakończył naukę w szkole realnej, ojciec kupiec†, ogłoszenie 1917: 
J. Isakowski następca właściciela domu towarowego Berliner Waarenhaus 
Jacoby, Adolf, kupiec wyrobów tekstylnych, Neuer Markt 11, 1883-88 Przewodniczący rady 
nadzorczej towarzystwa kredytowego, zmarł w 1888r. we Frankfurcie nad Menem, 53 l. 
Jacoby, Książka adresowa 1924: Auguste Wdowa Kaiserstr. 6 
Jacoby, Eduard (kuzyn Adolfa), Ritterstr. 6/7, wyroby rękodzielnicze, Przewodniczący 
towarzystwa kupieckiego, 1903 Przewodniczący towarzystwa kredytowego, 1907 Dyrektor, † 
1911 
Jacoby, Bruno, w 1923r. zdał maturę (ojciec kupiec), dr nauk prawniczych, do 1933r. asesor 
sądu rejonowego, żona Susi, ur. Kaminski, później w Izraelu 
Jaruslawski, J. kupiec wyrobów tekstylnych, Schloßstr. 11/12, 1911 radca miejski, w 1920r 
sprzedał dr Diehlowi dom przy Kaiserstr. 31, wyprowadził się (RudR 1995 S. 380); synowie: 
Erich zdał maturę w 1911r, Artur ukończył szkołę realną w 1914; następca Michalowski 
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Kaminski, Franz Hermann, ur. w Sępopolu, Ojciec chirurg miejski w Kętrzynie, zdał maturę 
w 1854r. Jego brat 
Kaminski, Theodor, zdał maturę w 1863r 
Kaminski, Louis, Dr., lekarz, 1900 Neuer Markt 4, 1911-1938 Wilhelmplatz 9, Córka Susi 
Jacobi p. tam, syn Rolf 
Katzki, Jakob, kupiec wyrobów tekstylnych, Königsberger Str. 20; Córka Ilse, ur. ok. 1912, 
wyszła za mąż za kupca Scherka z Berlina. Rodzina Katzki miała również dwóch synów 
„Jeszcze w 1938r., krótko potem, jak dostałem feldfeblem, kupiłem sobie w sklepie Katzkiego 
nowe rękawiczki. Oczywiście byłem w pełnym umundurowaniu. Pan Katzki, którego przecież 
bardzo dobrze znałem, opowiadał, że jego interesy nie idą dobrze, bo bojkot żydowskich 
sklepów dotarł już nawet do Kętrzyna. Jak mówił, czarno widzi przyszłość.” (Gert Becker) 
Less, uczeń Gerd Less, ur. 1924, Angerburger Str. 
Lewin, Jakob, kupiec, w latach 1888-89 w radzie nadzorczej banku kredytowego 
Lewin, Alfred, Kupiec, Neuer Markt 4, sklep z wyrobami tekstylnymi (jeszcze w 1938r.), 
Prezes „Centralnego Towarzystwa Obywateli niemieckich wyznania Mojżeszowego” w 
Kętrzynie 
Lewinneck, Julius, wg książki adresowej z roku 1924: rencista, do niego należał dom przy 
Wilhelmplatz 8 
Lewinneck, Max, handlarz bydłem, 1924: Kaiserstr. 36, 1938: Wilhelmplatz 8, syn Hans, Córki 
Gerda i Hilde 
Lewinski, Robert, Kupiec, Friedrichstr. 8, do niego należały domy (1924): Alter Markt 5, Hint. 
Neustadt 18, Ritterstr. 8 
Lewinsky (ten sam?): dom towarowy Berliner Warenhaus, Alter Markt 6 
Loewe, Adolf, wyroby rękodzielnicze, Angerburger Str. 55, t 1915, 1910 członek Rady 
Miejskiej, 1911 dyrektor towarzystwa kredytowego, żona Anna; wg. książki adresowej z roku 
1924: właścicielka Gertrud Klein 
Michalowski, Leo, Kupiec, przejął sklep z wyrobami tekstylnymi Jaruslawskiego, Schloßstr. 
11/12, 1918-1932 w radzie nadzorczej towarzystwa kredytowego, ok. 1928 radca miejski, syn 
Rudi zdał maturę w 1932r. 
Powisteitzki, Bernhard, Kupiec, w 1924r. mieszkał przy Königsberger Str. 17, później przy 
Wilhelmstr. 10, Sklep ze szkłem i porcelaną przy Königsberger Str.?7; synowie Gerhard, ur. 
1922/23 i Dieter, ur. ok. 1924 ; cała rodzina wyjechała w 1938/39r legalnie do Hongkongu. – 
Jeden z P. prawdopodobnie poległ podczas I WŚ; inny P. podobno był szewcem; przy ul. 
Kaiserstraße podobno mieścił się pensjonat P. 
Rynarzewski, Leo, (hurtownia wyrobów konfekcyjnych), wg. książki adresowej z roku 1924: 
Königsberger Str. 18, wg. Książki telefonicznej z 1938: Kaiserstr. 36 (przedstawiciel), opuścił 
miasto ok. 1938r.  
Schwarz, asystent nauczyciela, 1933 zwolniony 
Simon, Artur, Kupiec, Königsberger Str. 24,  Dom towarowy „Central-Kaufhaus”, Tel. 1938  
Tierfelder (Thierfelder), Otto, restauracja, agencja, ziemniaki, Wilhelmplatz/róg Stiftstr.; 
Córka Margot, ur. ok. 1907 
Victor (Viktor), w 1924r. mieszkał przy Königsberger Str. 7; Matura w 1920r.: Arthur Victor, 
został rabinem na Górnym Śląsku. 
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Na zakończenie, na podstawie książek adresowych z lat 1921, 1924 i 1939, część listy powyżej, 
z komentarzami i ilustracjami. Kursywą nazwiska nie koniecznie z pochodzenia żydowskiego. 

Alter Markt 5, (po 1929 Arno Holz Platz 6) (ob. I. Daszyńskiego róg Rycerskiej):  
-1921 i 1924: właściciel Domu Towarowego Berliner Waarenhaus: Robert Lewinski, kupiec. 
-1939: właściciel Stadtgemeinde Rastenburg 

 
Źródło: internet 

Angerburgerstr. 25 (ob. R. Traugutta):  
-1921 i 1924: mieszkał Gustav Friedländer, kupiec. Właściciel domu był Hermann Klein 
-1939: Właściciel domu był Hermann Klein. Gustav Friedländer mieszkał już przy 
Bismarckstr. 8 (ob. M. Kopernika) 

Angerburgerstr. 53 (ob. R. Traugutta):  
-1921 i 1924: właściciel Arnold Cohn, kupiec. Mieszkał tam wtedy Julius Cohn, rencista.  
-1939: właściciel Isidor Brilling, kupiec. Mieszkały z nim żona Hildegard (bez zawodu) i 
córki Ilse (ur. 12.3.1927 Rastenburg+2016 USA) i Ruth-Hilde (ur.20.4.1923 Gumbin +). 

 

 
 
 
 
 
Adreß Buch, Stadt und Landkreis 
Rastenburg 1924.  
Źródło: Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie 
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Angerburgerstr 55 (ob. R. Traugutta):  
-1921: właściciel Adolf Loewe [Manufaktur und Modewaren].  
-1924: właściciel Erna Podransk, Gerdauen, Firma Adolf Loewe. 

 
Źródło: internet 
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Bismarck str. 8 (ob. M. Kopernika):  
-1939: mieszkał Gustav Friedländer, kupiec. Właściciel Emmy Habermann.  

Freiheit 19 (ob. Fr. Chopina): 
-1921 i 1924: właścicielka Antonie Goldstein, wdowa. Mieszkał David Alexandrowitz, 
handlowiec.  
-1939: właściciel: spadkobiercy po Goldstein. Mieszkał David Alexandrowitz, handlowiec. 

Friedrich str 8 (ob. A. Mickiewicza):  
-1921: mieszkał Robert Lewinski, kupiec. Właściciel: Deckel. 
-1924: mieszkał Robert Lewinski, kupiec. Brak informacji o właścicielu. 

Hintere Neustadt 3 (ob. A. Struga):  
-1921: właściciel Abraham Davidsohn, Kantor. 
-1924: właściciel Max Rittlewski, rzeźnik. Mieszkał Abraham Davidsohn, [Kultusbeamter] 

 
Abraham Davidsohn, Kantor w Rastenburgu 1888-1925 

Rastenburg 7.4.1918 
Źródło: Leo Baeck Institute, New York 
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Hintere Neustadt 18 (ob. A. Struga):  
-1921: właściciel Robert Lewinski.  
-1924: właściciel Goldberg. 

Kaiserstr. 36 (po 1929 Hindenburgstr. 36)(ob. Gen. Wł. Sikorskiego):  
-1924: Max Lewinneck handlował bydłem. Właściciel Gerhard Role.  
-1939: właściciel Leo Rynarzewski, kupiec, hurtownia wyrobów konfekcyjnych. Mieszkała 
Dorothea Bloch, wdowa. 

Kirchenstr. 9 (ob. Staromiejska):  
-1921 i 1924: właściciel fabryki octu i wód mineralnych Leo Beer.  

Koenigsbergerstr 7 (od 1938 Hermann Göringstr. 7), (ob. Gen. Wł. Sikorskiego):  
-1921: mieszkał Siegfried Victor, kupiec, przyszły rabin na Górnym Śląsku. Właściciel Elise 
Jagusch. 

 
Koenigsbergerstr. – czwarta od lewej kamienica Victora, ostatnia z mansardą Karla 
Jacobiego, przed przebudową. Źródło: Ernst Tyton 
 
Koenigsbergerstr 10  (od 1938 Hermann 
Göringstr. 10), (ob. Gen. Wł. Sikorskiego):  
-1921: właściciel Karl Jacoby,  
[Sortiments-Engros-Lager]. 
 
 
 
 
 
 

Budynek Karla Jacobiego po przebudowie 
Źródło: internet      
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Reklama sklepu Karla Jacobiego, Adreß Buch, Stadt und Landkreis Rastenburg 1921. 

Źródło: Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie 

Koenigsbergerstr 17 (od 1938 Hermann Göringstr. 17), (ob. Gen. Wł. Sikorskiego):  
-1924: Bernhard Powisteitzki, kupiec, (potem Wilhelmstr. 20) sklep ze szkłem i porcelaną 
przy Koenigsbergerstr 17. Wtedy właścicielem był Heinrich Erdtmann, kupiec.  
Pan Powisteitzki poległ w pierwszej wojnie. Synowie Gerhard i Dieter z matką wyjechali do 
Hongkongu. 
 
Koenigsbergerstr 18 (od 1938 Hermann Göringstr. 18), (ob. Gen. Wł. Sikorskiego):  
1921 i 1924: Leo Rynarzewski, hurtownia wyrobów konfekcyjnych. Właściciel Oskar 
Melchien, piekarz. 

Koenigsbergerstr 20 (od 1938 Hermann Göringstr. 20), (ob. Gen. Wł. Sikorskiego):   
-1921 i 1924: sklep Jacob Katzki. Właściciel Jacob Katzki.  
-1939: właściciel: spadkobiercy Katzkiego, mieszkali Heinz Katzki, kupiec i Walter Katzki 
kupiec i pracownik. Jacob Katzki i Johanna z domu Engel mieli również córkę: Ilse Berta 
Katzki, urodzona 29.1.1913 w Rastenburgu, zmarła 1.3.2000 w Laren, północna Holandia. 
 
Koenigsbergerstr 24 (od 1938 Hermann Göringstr. 24), (ob. Gen. Wł. Sikorskiego):   
-1921 i 1924: sklep Arthur Simon, kupiec. Właściciel Jacob Katzki.  
-1939: właściciel: Katzki. 
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Adreß Buch, Stadt und Landkreis Rastenburg 1924. 

Źródło: Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie 

 

 
Koenigsbergerstr 20: Katzki. Źródło: internet 
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Źródło: zbiory Langeneckie - C. Korenc - 

Moltkestr. 19 (ob. I Daszyńskiego): 
-1921 i 1924: Louis Sandelowski, kupiec, handlarz koni. Właściciel Berta Kirschner. 

 
Adreß Buch, Stadt und Landkreis Rastenburg 1924.  
Źródło: Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie 
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Neuer Markt 4 (ob. Rondo Jana Pawła II):  
-1900: Louis Kaminski [?] 
-1921 i 1924: Alfred Lewin, kupiec (sklep z wyrobami tekstylnymi jeszcze w 1938); 
właściciel Hermann Reschke. Alfred Lewin był przewodniczącym Centralnego Związku 
Niemieckich Obywateli Wyznania Żydowskiego w Rastenburgu 

 
Adreß Buch, Stadt und Landkreis Rastenburg 1924.  
Źródło: Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie 

Neuer Markt 5-7 (ob. Rondo Jana Pawła II): 
 -1921: Sklep „Blumenthal & Bagiński“ mieszkał Jacob Blumenthal, Anna Friedländer, 
sklep z chemią. Właściciel Hermann Reschke (1921 i 1924).  
-1939: mieszkała Frieda Rynarzewski [Seschäftsinh.], właściciel Hermann Reschke. 

 
Adreß Buch, Stadt und Landkreis Rastenburg 1921.  
Źródło: Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie 
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Źródło: zbiory Langeneckie - C. Korenc - 

 
Neuer Markt, pierwszy po lewej sklep Anny Friedländer. Źródło: Ernst Tyton 

 
Neuer Markt 11 (ob. Rondo Jana Pawła II):  
-1921 i 1924: właściciel Adolf Jacoby, kupiec wyrobów tekstylnych [Manufaktur, 
Modewaren, Konfektion]. 
-1939: właściciel Fritz Bagiński, kupiec. 
Dr Bruno Jacoby (1904-1978) był Assessor am Gericht in Rastenburg do 1933; jego żona 
Suse z domu Kaminski (17.5.1906 + 15.11.1986 Ramat Gan. Izrael). Mieli dwie córki: Ruth 
Jacoby i Siva Jacoby.  
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Adreß Buch, Stadt und Landkreis Rastenburg 1924.  
Źródło: Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie 

 
Po prawej Neuer Markt 11, kamienica i sklep A. Jacoby. Źródło: Ernst Tyton 
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Neuer Markt, trzeci po lewej sklep Anny Friedländer. Źródło: internet 
 
 

 
Neuer Markt 11 w głębi po prawej budynek Fritza Baginski (następca A. Jacobiego). 
 Źródło: internet 
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Ritterstr. 8 (ob. Rycerska):  
-1924: właściciel Robert Lewinski, kupiec 
-1939: właściciel Stadtsparkasse. 

Ritterstr. 11 (ob. Rycerska):  
-1921: właściciel Isacsohn, Berlin, mieszka kupiec Karl Neumann.  
-1924: właściciel Eugen Isacsohn, Cygara i Konfitury, restauracja Karl Neumann. 
-1939: właściciel Eugen Isacsohn, Cygara i Konfitury, restauracja Karl Neumann. 

Ritterstr. 15 (ob. Rycerska):  
[-1911 właściciel Friedländer następca właściciela S. Bloch]  
-1921, 1924 i 1939: właściel Sally Bieber, kupiec. 
-1939: mieszkała Gerda Bloch, bez zawodu.  

 
Pierwsza z lewej kamienica przy Ritterstr. 15. Źródło: Ernst Tyton 

 
Adreß Buch, Stadt und Landkreis Rastenburg 1924.  
Źródło: Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie 
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Schlossstr. 11/12 (ob. Zamkowa):  
-1921 i 1924: właściciel Leo Michalowski, kupiec, następca po Jacob Jaruslawski 
[Jaruslawski w 1920 sprzedał dom przy Kaisestr dla dr Diehl], mieszkał tam z Liną 
Michalowski, wdową i rentierka i z Anną Michalowski, rentierką (1921 i 1924).  
-1939: właściciel Stadtgemeinde Rastenburg. 
[Rudi Michalowski machte Abitur 1932 an der Herzog-Albert-Schule] 
Rodzina Jaruslawski i Cohn mieszkali w Rastenburgu już w 1815r. Oby dwie rodziny 
kupców przybyły z Flatow, Prusy Zachodnie. Flatow to Złotów; do pierwszego rozbioru 
Polski w 1772r. leżał w województwie poznańskim. 
Jacob Jaruslawski (1810 Flatow -1870 Rastenburg) był właścicielem okazałego sklepu o 
jego imieniu. Jego matka była Wilhelmine Cohn. Jacob miał trzy żony. Trzecią, Julie 
Landecker poślubił w Rastenburgu. 
Jeden z jego synów, Wolf, posiadał fabrykę mydła w Malborku. Kilku dzieci zmarło przy 
porodzie lub we wczesnym dzieciństwie. Młodszy syn Marcus (14.1.1862+20.1.1935) przejął 
po ojcu sklep tekstylny na rogu Schlossstrasse i Rollberg w Rastenburgu. W 1891r poślubił 
Paulę Mayer.  
Mieli 4 synów: 
1.Erich Yaakov (23.5.1892 Rastenburg?+13.5.1984 Israel). Miał potem 3 synów urodzonych 
w Rastenburgu noszących juz nazwisko Jarus 
2. Kurt Joseph (4.11.1893 Rastenburg+12.7.1977 Melbourne). Żona Bette Beaumont. 
Bezdzietni 
3. Walter (27.7.1895 Rastenburg+26.3.1968 Melbourne). Był marszandem tekstyliów. W 
latach 1931-39 mieszkał w Berlinie Schoenberg. Żona Gertrud Nathan. Mieli 2 córki o 
nazwisku Law. 
4. Arthur Alexander (17.11.1897 Rastenburg +27.12.1985 Melbourne) Był kupcem. Od 1925 
do 1939r mieszkał w Berlinie.  
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Bratanica Jakoba Jaruslawskiego to Esther Jaruslawski, (13.1.1851 Rastenburg + 1911 
Allenstein(?)). Wyszła za mąż za Davida Mendelsohna. Jeden z ich synów, urodzony w 
Allenstein (ob. Olsztynie), był światowej sławy architektem:  
Erich Mendelsohn (21.3.1887+15.9.1953 San Fransisco). Był projektantem wieży Einsteina 
w Poczdamie i przede wszystkim modernistycznych domów towarowych. Jego pierwszy 
projekt do dziś można podziwiać w Olsztynie; to dom pogrzebowy „Bet Tahara”. 
 

Część rodziny Jaruslawski zamieszkała w Drengfurcie (Srokowie), Gierdawie i Angerburgu 
(Węgorzewo). 
 

Żródło: Peter Loewe 

 
Źródło: Ernst Tyton 
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Wilhelmplatz 8, (od 1938 Adolf-Hitler-Platz 8) (ob. Pl. J. Piłsudskiego):  
-1921, 1924 i 1939: właściciel Julius Lewinneck, rencista.  
-1939: mieszkali: Max Lewinneck, kupiec, handlował tam bydłem; August Loewenstein, 
rzeźnik i Margarete Sandelowski, wdowa. 

Wilhelmplatz 9, (od 1938 Adolf-Hitler-Platz 9) (ob. Pl. J. Piłsudskiego): 
-od 1911 do 1938: właściciel doktor Louis Kaminski.  
-1939: właściciel Stadtgemeinde Rastenburg. 

 
Wilhelmplatz – po prawej fragment willi L. Kaminskiego, dalej Lewinncka 
Źródło: Ernst Tyton 

 
Wilhelmplatz – pierwsza z lewej willa L. Kaminskiego. Źródło: internet 
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Wilhelmplatz – pierwsza z lewej: willa Lewinneck 
Źródło: Ernst Tyton 

 
Wilhelmplatz – przed ratuszem kamienica Ernsta Beer 
Źródło: Ernst Tyton 
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Wilhelmstr. 11 (ob. Powstańców Warszawy):  
-1924: Arnold Heinau handlował bydłem. Właściciel Gustav Linde.  

Wilhelmstr. 14 (ob. Powstańców Warszawy): 
-1939: mieszkali Paul Hecht, Kantor (Rabin) i córki Ruth i Eva; oraz Bernhard Powisteitzki, 
kupiec. 
Kantor Paul Hecht uordził się w Poznaniu w 1897r, gdzie potem był nauczycielem i 
Kantorem. Po 1925 był kaznodzieją, Kantorem i nauczycielem w Rastenburgu. W latach 
1938-1942 był w synagodze na Kaiserstrasse w Berlinie, skąd był deportowany do obozu 
koncentracyjnego w Terezinie. Po wojnie był w Berlinie i wyjechał do USA. 

 

 
Paul Hecht, Kantor w Rastenburgu 1925-1938 

Berlin 29.5.1948 
Źródło: Leo Baeck Institute, New York 

 

 

Opracowanie: C. Korenc © 2017 
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