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Od 2004 r. Mazowieckie Centrum Kultu-
ry i Sztuki publikuje kolejne tomy z serii 

„Tradycja Mazowsza”. S¹ to monografi czne 
opracowania, w których prezentowane s¹ wa-
lory historyczne i etnografi czne powiatów wo-
jewództwa mazowieckiego. Cel jest ambit-
ny, a przy tym trudny – nie tylko ze wzglêdu 
na liczbê tomów, jak¹ chcemy wydawaæ w ca-
³ym cyklu, ale przede wszystkim ze wzglêdu 
na za³o¿enia merytoryczne.

Docelowo planujemy wydanie 38 tomów, 
odpowiadaj¹cych liczbie powiatów w woje-
wództwie mazowieckim. Nie wykluczamy 
te¿ publikowania w ramach serii „Tradycja 
Mazowsza” dodatkowych okazjonalnych lub 
tematycznych tomów, w których bêdziemy 
nawi¹zywaæ do obchodzonych rocznic, przy-
pominaæ sylwetki znanych i cenionych osób 
zwi¹zanych poprzez urodzenie lub dzia³al-
nośæ z Mazowszem, omawiaæ w sposób prze-
krojowy lub systematyczny pewne zagadnie-
nia charakterystyczne dla regionu.

W publikacjach z serii „Tradycja Mazow-
sza” Czytelnicy odnajd¹ opisy najwartościow-
szych elementów dziedzictwa kulturowego, 
przypomnienie wydarzeñ historycznych, 
uwagi dotycz¹ce wspó³czesnych walorów 
danego obszaru. W ka¿dym tomie zamiesz-
czamy „Przewodnik subiektywny” – prezen-
tacjê miejscowości wybranych przez autora, 
a tak¿e czêśæ zatytu³owan¹ „Oferta kultu-
ralna i turystyczna” – z propozycjami tras 
wycieczkowych po powiecie, opisami potraw 
regionalnych itp. Równie¿ zagraniczni turyści 
powinni byæ usatysfakcjonowani informa-
cjami w jêzyku angielskim: wyczerpuj¹cym 
streszczeniem z wiedz¹ niezbêdn¹ do pe³nej 
prezentacji powiatu, ofert¹ kulturaln¹ i tury-
styczn¹, t³umaczeniem podpisów ilustracji.

Zdajemy sobie sprawê, ¿e nie jesteśmy 
w stanie omówiæ wszystkich zagadnieñ histo-
rycznych, spo³ecznych i kulturowych, prze-
sz³ości i wspó³czesności regionu oraz dziejów 
poszczególnych miejscowości. Zaintereso-

wani Czytelnicy bez trudu rozszerz¹ swoj¹ 
wiedzê w tym zakresie, siêgaj¹c do publikacji, 
których tytu³y autorzy zamieszczaj¹ w biblio-
grafi i. Ksi¹¿ka zawiera te¿ indeks geografi cz-
ny, a na koñcu defi nicje – określenia pojêæ do-
tycz¹cych dziedzictwa kulturowego; s³owa, 
które wymagaj¹ zdefi niowania oznaczamy 
w tekście gwiazdk¹ (*).

W tym miejscu konieczne s¹ uściślenia 
określeñ u¿ytych w tytule serii „Tradycja Ma-
zowsza. Przewodnik subiektywny”.

Mówi¹c o tradycji*, trzeba uwzglêdniæ wie-
le elementów – wzorce spo³eczne, obyczaje, 
kulturê duchow¹, charakterystyczne wytwo-
ry kultury materialnej – wszystko, co ukszta³-
towane w przesz³ości, trwa do dziś. Kulty-
wowanie tradycji polega na przekazywaniu 
z pokolenia na pokolenie istotnych dla danej 
zbiorowości wartości kulturowych.

Sam tytu³ serii „Tradycja Mazowsza” rów-
nie¿ traktujemy umownie, trzeba bowiem 
pamiêtaæ, ¿e granice administracyjne zwy-
kle nie pokrywaj¹ siê idealnie z historycznie 
ukszta³towanymi krainami Polski. W kolej-
nych tomach serii prezentowane s¹ powiaty 
po³o¿one w województwie mazowieckim, 
które obejmuje – poza Mazowszem – rów-
nie¿ ziemie innych regionów: czêśæ Podlasia 
oraz ziemiê radomsk¹. Z kolei pewne obszary 
historycznie mazowieckie znalaz³y siê poza 
granicami naszego województwa, np. ziemia 
³om¿yñska.

Podtytu³ serii „Przewodnik subiektyw-
ny” określa przyjêty przez nas indywidualny 
sposób prezentowania regionu. Ca³ośæ prac 
dokumentacyjnych i wydawniczych przewi-
dywana jest na kilka lat, za³o¿yliśmy wiêc, 
¿e ró¿ni autorzy wyeksponuj¹ inne elementy 
tradycji. Tê ró¿norodnośæ i subiektywizm opi-
su w poszczególnych tomach serii traktujemy 
jako jej dodatkowy walor.

Du¿ym atutem serii jest aktualnośæ danych 
na temat „kondycji tradycji” w danym po-
wiecie. Cykl wydawniczy nie jest d³ugi, wiêc 

Od Wydawcy
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obserwacje, opisy i wnioski autora Czytelnik 
poznaje ju¿ po kilku miesi¹cach.

Zamiarem omawianej serii wydawniczej 
jest ukazywanie ró¿norodności i bogactwa 
dziedzictwa kulturowego* województwa ma-
zowieckiego. By to osi¹gn¹æ, trzeba zaprezen-
towaæ przesz³ośæ obecn¹ we wspó³czesności, 
a wiêc przede wszystkim zabytki architektu-
ry, zdobnictwo ludowe, pewne niematerial-

ne dobra kultury*, nazewnictwo, tradycyjne 
umiejêtności, gin¹ce zawody. Zadaniem auto-
rów jest opisanie tych elementów dziedzictwa 
kulturowego, które w sposób szczególnie wy-
raźny świadcz¹ o przesz³ości tych ziem i które 
maj¹ znaczenie dla dzisiejszej świadomości 
historycznej spo³eczeñstwa.

Wydawca
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Powiat ¿uromiñski jest jednym z najda-
lej od Warszawy po³o¿onych zak¹tków 

Mazowsza. Odleg³ośæ pomiêdzy stolic¹ Pol-
ski a g³ównym miastem powiatu wynosi do-
k³adnie 160 km. Powierzchniowo niewielki 
(805,01 km2), zamieszkany jest przez 40,3 tys. 
osób (gêstośæ zaludnienia 50 osób na km2). 
Niski stopieñ urbanizacji – 26,3%, dobitnie 
ilustruje jego rolniczy charakter. Graniczy 
od zachodu z powiatem rypiñskim (woj. ku-
jawsko-pomorskie), od pó³nocnego zachodu 
z powiatem brodnickim (woj. kujawsko-po-
morskie), od pó³nocy z powiatem dzia³dow-

skim (woj. warmiñsko-mazurskie), od wscho-
du z powiatem m³awskim (woj. mazowieckie), 
od po³udniowego wschodu z powiatem p³oñ-
skim (woj. mazowieckie) oraz od po³udnia 
z powiatem sierpeckim (woj. mazowieckie). 
Podobnie jak pod wzglêdem regionalnym sta-
nowi pogranicze z Pomorzem i Warmi¹ – ko³o 
wsi Konopaty, gm. Lubowidz, zbiegaj¹ siê gra-
nice województw mazowieckiego, kujawsko-
pomorskiego i warmiñsko-mazurskiego, tak 
pod wzglêdem krajobrazu stanowi strefê przej-
ściow¹ miêdzy obszarami nizin środkowych 
i wschodnich a Pojezierzem Pomorskim, acz-

Środowisko geografi czne 

1 Powiat żuromiński ma charakter rolniczo-hodowlany. Pod względem hodowli drobiu zajmuje 1. miejsce na 
Mazowszu

2 Na licznych pastwiskach prowadzony jest wypas krów. Jednym z głównych odbiorców produktów mlecznych 
jest Warszawa

3 Wkra w okolicach wsi Siciarz
4 Z Kuczborka-Osady blisko już do Wzgórz Mławskich

1 2

3 4
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kolwiek w przewa¿aj¹cej czêści nale¿y do tych 
pierwszych. 

Wed³ug przyjêtego powszechnie podzia-
³u Polski na mezoregiony, dokonanego przez 
prof. Jerzego Kondrackiego, znakomita wiêk-
szośæ terytorium powiatu to Równina Raci¹-
ska. Ukszta³towana przez wody z topnienia 
zlodowacenia ba³tyckiego, które mia³o tu kres 
swojego zasiêgu, jest zasadniczo p³aska, tylko 
gdzieniegdzie pofalowana, miejscami pokry-
ta wydmami piaskowymi. Jej najbardziej wi-
doczny element stanowi¹ biegi dwóch rzek, 
które niemal nie maj¹ dolin, a do czasu re-
gulacji szeroko rozlanych wśród bagnistego 
otoczenia: Wkry oraz Raci¹¿nicy. Na zacho-
dzie Równina Raci¹ska przechodzi w Rów-
ninê Urszulewsk¹ uformowan¹ przez tzw. 
fazê poznañsk¹ zlodowacenia ba³tyckiego. 
Jest to porośniêta lasem równina sandrowa 
z charakterystycznymi zag³êbieniami, w któ-
rych znajduje siê kilkanaście jezior. Niestety, 
wszystkie, w³¹cznie z dwoma najwiêkszymi: 

Urszulewskim i Lidzbarskim Wielkim, znaj-
duj¹ siê ju¿ poza granicami naszego powiatu. 
Najciekawsze pod wzglêdem krajobrazowym 
s¹ w tej sytuacji krañce pó³nocne, które wzno-
sz¹ siê mocno w górê, przechodz¹c w pasmo 
Wzgórz M³awskich. S¹ to wzgórza morenowe 
i kemy ukszta³towane bezpośrednio poza gra-
nic¹ zlodowacenia ba³tyckiego. Ich najwy¿szy 
punkt – Dêbowe Góry (236 m n.p.m.) − le¿y 
ko³o Starej Wsi w powiecie przasnyskim. Po-
śród wzgórz bije źród³o rzeki Orzyc. Warto 
pamiêtaæ, ¿e tu¿ za pó³nocn¹ granic¹ powiatu 
¿uromiñskiego, po miniêciu w Zieluniu histo-
rycznej granicy Prus Królewskich i Mazowsza 
(zatem przedrozbiorowych województw che³-
miñskiego i p³ockiego), a tak¿e zaborów pru-
skiego i rosyjskiego, krajobraz diametralnie 
siê zmienia – na pojezierny, typowy dla okolic 
Lidzbarka Welskiego, nale¿¹cego ju¿ do Poje-
zierza Pomorskiego.

Pod wzglêdem budowy geologicznej cen-
tralna czêśæ Polski, w obrêbie której znajduje 

5 Charakterystycznym elementem współczesnego krajobrazu powiatu są elektrownie wiatrowe

5
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siê tak¿e powiat ¿uromiñski, to w pod³o¿u 
sfa³dowana platforma prekambryjska, nachy-
lona ku zachodowi, zbudowana ze ska³ kry-
stalicznych i metamorfi cznych, na której le¿¹ 
utwory mezozoiczne naniesione w okresach 
transgresji morza, g³ównie wapienie i margle. 
Utwory kenozoiczne z trzeciorzêdu stanowi¹ 
morskie piaski glaukonitowe i kwarcytowe 
przemieszczone podczas zlodowaceñ w okre-
sie czwartorzêdu. Po zlodowaceniach pozosta-
³y na powierzchni interesuj¹cego nas terenu 
polodowcowe morenowe gliny zwa³owe oraz 
piaski i ¿wiry kemowe i sandrowe. Warstwy te 
maj¹ mi¹¿szośæ do kilkuset metrów. Eksplo-
atacja przez cz³owieka dotyczy g³ównie utwo-
rów czwartorzêdowych: glin zwa³owych jako 
surowca ceramicznego, piasku wydmowego 
do produkcji szk³a i cegie³, ¿wiru sandrowego 
do produkcji betonu. Rzadziej pozyskuje siê 
torf oraz ska³y wapienne wystêpuj¹ce pod tor-
fami (stosowane jako nawóz).

Sieæ wodna powiatu ¿uromiñskiego znajduje 
siê ca³kowicie w dorzeczu Wis³y. G³ówn¹ rzekê 
stanowi jeden z najwiêkszych dop³ywów Narwi 
– Wkra, która przecina tereny powiatu w swo-
im górnym biegu, nosz¹cym niekiedy do Lu-
bowidza tradycyjn¹ nazwê Dzia³dówki. Jakkol-
wiek miejscami Wkra wydaje siê wartka i dośæ 
szeroka (w Opisie Mazowsza Świêcickiego 

stawiana jest nawet na równi z Pilic¹), nie by³a 
nigdy w dziejach drog¹ ¿eglugow¹. Istnia³ je-
dynie przeprowadzany w porze wiosennych 
przyborów sp³aw drzewa na odcinku poni¿ej 
wsi Popiel¿yn, zatem ju¿ na po³udnie od granic 
powiatu ¿uromiñskiego. Wyzyskiwano j¹ na-
tomiast do napêdu licznych m³ynów, po czym 
¿yw¹ pami¹tk¹ jest funkcjonuj¹ca do dziś ma³a 
elektrownia wodna w Brudnicach. Regulacja 
Wkry, przeprowadzona w latach 1958−1969, 
pozbawi³a rzekê na wielu odcinkach typowej 
dla niej rozlanej, zabagnionej u brzegów posta-
ci, z licznymi g³êbokimi zatokami, starorzecza-
mi i ramionami bocznymi. Nast¹pi³o te¿ dra-
styczne obni¿enie poziomu wód gruntowych, 
maj¹ce niebagatelny wp³yw na zanik typowego 
dot¹d dla tych terenów krajobrazu bagiennego. 
Z mniejszych cieków wodnych na terenie po-
wiatu znajduj¹ siê obszary źródliskowe i górne 
biegi Chraponianki, Okalewki, Przylepnicy, 
Skrwy oraz Swojêcianki.

Klimat interesuj¹cego nas obszaru ma cha-
rakter przejściowy od atlantyckiego do kon-
tynentalnego. Średnia temperatura stycznia 
to ok. -3oC, a lipca +18oC. Wysokośæ opadów 
wynosi ok. 600 mm. Pokrywa śnie¿na utrzy-
muje siê przez 50−80 dni, a okres wegetacji 
roślin trwa 200−220 dni. Wiatr wieje prze-
wa¿nie z kierunku zachodniego.

Powiat żuromiński 9
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Po okresie zlodowaceñ ca³e Mazowsze po-
kry³o siê kompleksami leśnymi. Jednak 

od średniowiecza ogromne po³acie lasów zo-
sta³y wyr¹bane, a na ich miejscu powsta³y 
tereny rolnicze. W granicach powiatu ¿uro-
miñskiego nie ma ju¿ fragmentu pierwotnej 
puszczy, ale ca³¹ pó³nocno-wschodni¹ czêśæ 
gminy Lubowidz wype³niaj¹ obszerne, ci¹g-
n¹ce siê kilometrami lasy, objête granicami 
Górznieñsko-Lidzbarskiego Parku Krajobra-
zowego; na terenie powiatu le¿y 5,2 tys. ha 
z ogólnej powierzchni 27,8 tys. ha tego parku. 
S¹ to przewa¿nie lasy sosnowe, z domiesz-

k¹ dêbu, brzozy, topoli, osiki, lipy i grabu. 
W okolicach Bie¿unia znajduje siê natomiast 
rezerwat „Go³uska Kêpa” (9,9 ha) chroni¹-
cy fragment nieuregulowanego koryta Wkry, 
a tak¿e rosn¹cy na jego brzegach las liściasty 
z drzewostanem olchy, jaworu i jesionu. Wy-
tyczono 3 leśne ście¿ki edukacyjno-ekolo-
giczne. Najd³u¿sza, o d³ugości 9 km, wiedzie 
przez las mieszany ze wsi Siemi¹tkowo-Ro-
gale (gm. Siemi¹tkowo) do wsi Siciarz (gm. 
Siemi¹tkowo). Podobne ście¿ki funkcjonu-
j¹ tak¿e w okolicach Lutocina oraz Zielonej 
(gm. Kuczbork-Osada). Zwarte kompleksy 

Walory przyrodnicze

6 Lasy w pobliżu Konopat należą do mazowieckiej części Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
7 W Konopatach znajduje się Ośrodek Hodowli Zwierzyny, w którym w specjalnej zagrodzie możemy zobaczyć 

dzika
8 Przez lasy Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego biegnie wiele szlaków turystycznych pieszych 

i rowerowych
9 Wkra w okolicach wsi Przerodki

6 7

8 9
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leśne odwiedzane s¹ licznie przez grzybiarzy, 
a tak¿e myśliwych. 

Obszary chronione zajmuj¹ w powiecie 
³¹cznie ok. 60 tys. ha, co stanowi blisko 75% 
powierzchni. Nale¿¹ do nich wspomniane 
Górznieñsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy 
i rezerwat „Go³uska Kêpa”, a tak¿e tereny ob-
szarów chronionego krajobrazu: Miêdzyrzecza 
Skrwy i Wkry, Nadwkrzañski oraz okolic Ryb-
na i Lidzbarka.

Górznieñsko-Lidzbarski Park Krajobrazo-
wy powsta³ w 1990 r. Jego powierzchnia wy-
nosz¹ca 27,8 tys. ha obejmuje tereny miasta 
Górzno oraz gmin Górzno, Brzozie, Gr¹¿awy, 
Świedziebnia w województwie kujawsko-po-
morskim, gminê Lidzbark Welski w woje-
wództwie warmiñsko-mazurskim oraz gminê 
Lubowidz w województwie mazowieckim. 
Pod wzglêdem fi zjografi cznym stanowi styk 
3 ró¿ni¹cych siê od siebie krain: Pojezierza 
Dobrzyñskiego, Garbu Lubawskiego i Rów-
niny Urszulewskiej. Krajobraz ma charakter 
polodowcowy. Jego elementy stanowi¹: wzgó-
rza, pagórki i wysoczyzny morenowe, równi-
ny sandrowe, kemy, ozy oraz rynny. Wznie-
sienia siêgaj¹ 190,4 m n.p.m. (Sarnia Góra). 
Najbardziej atrakcyjnym elementem parku, 
niestety znajduj¹cym siê wy³¹cznie poza gra-
nicami województwa mazowieckiego, s¹ je-
ziora, m.in. Leźno Wielkie (63,2 ha), Samin 
(60,6 ha), Górzno (47,0 ha) i inne. Ponad 70% 
powierzchni zajmuj¹ lasy, czêsto typu pusz-
czañskiego, na pó³nocy przewa¿nie g³ównie 

gr¹dy, na po³udniu – mieszane oraz bory sos-
nowe. Flora parku to ³¹cznie ok. 900 gatunków, 
w tym 54 objête ochron¹ ścis³¹, a 15 – czêścio-
w¹. Do najcenniejszych nale¿¹ lilia z³otog³ów 
i wawrzynek wilcze³yko. Mo¿na tu tak¿e zna-
leźæ typowo górski gatunek wid³aka wroñca, 
pluskwicê europejsk¹, gwiazdnicê grubolistn¹ 
itd. Z przedstawicieli fauny wymieñmy zaj¹ca 
szaraka, sarnê, jelenia, dzika, wydrê, bobra, 
ok. 30 gatunków ryb. Najcenniejsze to ³oś 
(5–10 sztuk), wilk i ryś, a pośród ptaków: b³ot-
niak stawowy, jastrz¹b, kania czarna, kobuz, 
krogulec, myszo³ów, orlik krzykliwy, orze³ 
bielik, rybo³ów, sokó³ wêdrowny. Wszystkie 
znajduj¹ce siê na terenie parku rezerwaty le¿¹ 
poza granicami województwa mazowieckiego. 
Oznaczono tak¿e ok. 30 pomników przyrody. 
Park prowadzi edukacjê ekologiczn¹ we w³as-
nym ośrodku „Wilga” w Górznie.

Obszar Chroniony Miêdzyrzecza Skrwy 
i Wkry powo³ano moc¹ rozporz¹dzenia woje-
wody mazowieckiego z 15 kwietnia 2005 r. Jego 
obszar obejmuje 28 206,9 ha, w ca³ości w po-
wiecie ¿uromiñskim w gminach: Bie¿uñ, Lu-
bowidz, Lutocin, ¯uromin. Tego samego dnia 
powsta³ równie¿ Nadwkrzañski Obszar Chro-
nionego Krajobrazu o powierzchni 97 910,40 
ha, czêściowo po³o¿ony w powiecie ¿uromiñ-
skim (gminy Bie¿un, Lutocin, Siemi¹tkowo), 
a czêściowo w powiatach ciechanowskim 
i p³oñskim. Wreszcie Obszar Chronionego 
Krajobrazu Okolic Rybna i Lidzbarka obj¹³ 
pó³nocny skraj powiatu, wchodz¹c pomiêdzy 

10 11

10 Wkra przy młynie w Bieżuniu
11 Krajobraz w otulinie rezerwatu „Gołuska Kępa”
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Górznieñsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy 
oraz Welski Park Krajobrazowy. Ochronê wy-
mienionych obszarów ustanowiono, zgodnie 
z treści¹ wspomnianych aktów prawnych, 
ze wzglêdu na wyró¿niaj¹cy siê krajobraz 
o zró¿nicowanych ekosystemach, wartościo-
wy ze wzglêdu na mo¿liwośæ zaspokajania po-
trzeb zwi¹zanych z turystyk¹ i wypoczynkiem, 
a tak¿e pe³nion¹ funkcjê korytarzy ekologicz-
nych. Obejmuje ona znacz¹ce ograniczenie 
gospodarki leśnej, rybackiej i ³owieckiej (m.in. 
zakaz likwidowania zadrzewieñ) oraz zakazy 
realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co 
oddzia³ywaæ na środowisko, wydobywania ska³ 
i torfu, wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekszta³caj¹cych rzeźbê terenu, dokonywa-
nia zmian stosunków wodnych, wznoszenia 
budowli w pasie 100 m od brzegów rzek (z wy-
j¹tkami) itp. W fazie projektowania s¹ 2 kolejne 
rezerwaty: „Bagno Siemcichy” o powierzchni 
498 ha (gminy ¯uromin i Lutocin) oraz „Bie-
lawy Go³uskie” o powierzchni 128 ha (gmi-

ny Bie¿uñ i Siemi¹tkowo). Ochron¹ przyrody 
objêtych jest nadto 6 parków podworskich w: 
Chamsku (gm. ¯uromin), Chojnowie (gm. 
Kuczbork-Osada), Kliczewie Ma³ym (gm. ¯u-
romin), Zielonej (gm. Kuczbork-Osada), Ponia-
towie (gm. ¯uromin), S³awêcinie (gm. Bie¿uñ) 
oraz szpaler 75 lip drobnolistnych w Chroma-
kowie (gm. Lutocin). 

Poza obszarami objêtymi ochron¹ świat zwie-
rzêcy reprezentuj¹ ssaki: jelenie, sarny, dziki, 
zaj¹ce, lisy, nietoperze, drobne gryzonie. Bar-
dzo interesuj¹ca pod wzglêdem ekologicznym 
jest obserwowana od pewnego czasu inwazja 
bobra. Ró¿norodny charakter ma ichtiofauna 
Wkry, stanowi¹cej zreszt¹ z racji czystości wód 
ulubiony cel mi³ośników wêdkarstwa. Wystê-
puj¹ w niej: brzana, jelec, kie³b, kleñ, leszcz, 
lin, miêtus, okoñ, piskorz, p³oæ, szczupak. Bo-
gactwem wyró¿nia siê równie¿ świat ptaków, 
nie brakuje gadów i p³azów (wystêpuj¹cych 
przede wszystkim na terenach podmok³ych 
i wzd³u¿ cieków wodnych) oraz owadów.

12 Sad w Lubowidzu

12
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Stan czystości powietrza jest bardzo dobry. 
Zarówno emisja tlenków azotu i siarki, jak 
koncentracja py³u, mieszcz¹ siê w dolnych 
granicach dopuszczalnych wartości. Ca³y ob-
szar powiatu zaliczany jest do Zielonych P³uc 
Polski.

Rezerwat „Go³uska Kêpa” zosta³ utworzony 
w 1971 r. na powierzchni 9,95 ha w celu ochro-
ny starego koryta Wkry, a tak¿e okalaj¹cych 
go ³¹k i lasu olchowego. Jest po³o¿ony na po-
³udnie od Go³uszyna (dojazd z Bie¿unia drog¹ 
lokaln¹ przez Myślin) oraz w s¹siedztwie wsi 
Siciarz (dojazd drog¹ lokaln¹ z Siemi¹tkowa). 
Nazwa ukuta zosta³a od miana miejscowości 
Go³uszyn (wywodzonej od imienia G³uch albo 
Go³uch) oraz s³ówka „kêpa” – wyspa rzeczna. 

Powstanie rezerwatu, zainicjowane przez 
niestrudzonego spo³ecznika Mariana Przed-
pe³skiego (patrz biogram), wi¹za³o siê z chêci¹ 

ocalenia istniej¹cych jeszcze fragmentów lasu 
liściastego o charakterze gr¹du i ³êgu, zdomi-
nowanego przez jesion ze znaczn¹ domieszk¹ 
lipy drobnolistnej, czarnej olszy, dêbu, wierzby 
i wi¹zu, a tak¿e zachowanie charakterystyczne-
go krajobrazu nieuregulowanego koryta Wkry. 
Ochron¹ objêto tak¿e warstwê runa (przytulia, 
turzyca, zdrojówka rutewkowata) oraz świat 
zwierzêcy (dzik, jeleñ, je¿, kuna, lis, ³oś, pi¿-
mak, sarna, tchórz, wiewiórka, zaj¹c szarak). 
Jednak¿e spe³nieniu le¿¹cego u podstaw utwo-
rzenia „Go³uskiej Kêpy” szlachetnego zamiaru 
ocalenia dzikiego nadwkrzañskiego zak¹tka 
przeszkodzi³y poczynania tych samych w³adz, 
które zarz¹dzi³y jego utworzenie. Prowadzone 
przez wcześniejsze dziesiêciolecie regulacja 
i melioracja Wkry doprowadzi³y do znacznego 
spadku poziomu wód gruntowych. Notowana 
jeszcze na pocz¹tku lat 70. XX w. endemicz-

13 Od strony wsi Gołuszyn ustawiono tablicę z podstawowymi informacjami o rezerwacie „Gołuska Kępa”
14 Droga do rezerwatu prowadzi przez łąki
15 Rzeczka Luta
16 Rezerwat to prawdziwie dziki nadwkrzański zakątek

13 14

15 16
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na roślinnośæ bagienna i torfowa wyginê³a, 
wynios³y siê czarne bociany, ¿urawie, borsuki 
i wydry.

B³¹dz¹c po ci¹gle jeszcze przyjemnych ostê-
pach „Go³uskiej Kêpy”, trudno jednak wy-
obraziæ sobie, ¿e ponad sto lat temu Henryk 
Sienkiewicz, zbieraj¹c materia³y do Krzy¿a-

ków, zapuszcza³ siê w okolice Go³uszyna, aby 
pop³ywaæ ³odzi¹ po Wkrze, która rozwidla³a siê 
tutaj, tworz¹c rzeczn¹ wyspê. Dawny krajobraz 
okolicy i bogactwo miejscowej przyrody mia³y 
podsun¹æ mu wizjê ulokowanego na kêpie gro-
du Juranda, który nazwa³ Kêp¹ Juranda i Spy-
chowem, gdzie mieszka³ Jurand z Danusi¹.

17 Bagienna część rezerwatu

17
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Osada
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Najstarszy podzia³ administracyjny ziem 
wchodz¹cych dziś w sk³ad powiatu ¿u-

romiñskiego jest zwi¹zany z ich przynale¿-
ności¹ do rozdzielonych Wkr¹: powiatu szreñ-
skiego ziemi zawkrzeñskiej (Zawkrza) oraz 
powiatu sierpeckiego ziemi p³ockiej. Obie 
jednostki, zaliczane do województwa p³ockie-
go, uformowa³y siê w okresie ksi¹¿êcego lenna 
mazowieckiego (XIV−XV w.) oraz w XVI w. 
Zawkrze zajmowa³o lewy brzeg Wkry. Pierw-
sze wzmianki o jego istnieniu pochodz¹ 

z XIV-wiecznych dokumentów, m.in. z 1363, 
1367 i 1393 r. Po w³¹czeniu w 1495 r. tej czê-
ści Mazowsza do Korony znalaz³o siê w utwo-
rzonym wówczas województwie p³ockim (po-
wiaty m³awski, szreñski i nidzicki (niborski)). 
Natomiast powiat sierpecki, zwany niegdyś 
sieprskim, a potem sierpskim, zosta³ wydzie-
lony w 2. æwierci XVI w. z powiatu bielskiego 
ziemi p³ockiej.

W zakresie administracji kościelnej intere-
suj¹cy nas obszar nale¿a³ w okresie staropol-

Podziały administracyjne

18

Ziemia zawkrzeńska i ziemia płocka 

18 Mapa powiatu żuromińskiego
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skim do utworzonej w XI w. diecezji p³ockiej. 
Pozostawa³ w niej w obrêbie archidiakonatu 
p³ockiego. Do 1506 r. obejmowa³y go dekanaty 
p³ocki i zawkrzeñski, a po 1506 r. – dekanaty 
sierpecki i szreñski. Najwcześniejsz¹ znan¹ 
parafi ¹ na obszarze wspó³czesnego powiatu 
¿uromiñskiego by³ prawdopodobnie Chamsk 
istniej¹cy od XIII lub pocz¹tku XIV w. W 2. 

po³owie XIV w. powsta³y parafi e w Lubowi-
dzu, Lutocinie i byæ mo¿e w Sarnowie. Parafi a 
w Kuczborku pojawi³a siê ok. 1400 r., w Bie-
¿uniu – w 1406 r., w Zielonej – przed 1425 r. 
Ostateczne uformowanie sieci parafi alnej 
funkcjonuj¹cej w okresie staropolskim nast¹-
pi³o w XVI w. po powo³aniu 2 kolejnych parafi i: 
w Karniszynie (1519) oraz Zieluniu (1578).

W podziale administracyjnym II RP obszar 
wspó³czesnego powiatu ¿uromiñskiego 

stanowi³ przede wszystkim pó³nocn¹ czêśæ 
powiatu sierpeckiego w województwie war-
szawskim. Powiat ten mia³ 1177,5 km2, 83 tys. 
mieszkañców. Sk³ada³ siê z 3 miast (Raci¹¿, 
Sierpc, ¯uromin) oraz 13 gmin wiejskich (Bia-
³yszewo, Bie¿uñ, Borkowo, Gójsk, Gradzano-
wo, Gutkowo, Kosemin, Koziebrody, Lisewo, 
Raci¹¿, Rościszewo, Stawiszyn i ¯uromin). 

Okres rozbiorów 

Po III rozbiorze Polski ziemie obecnego po-
wiatu ¿uromiñskiego dosta³y siê pod zabór 

pruski. W³¹czono je do powiatu m³awskiego 
w departamencie p³ockim. Nastêpnie objête 
zosta³y podzia³em administracyjnym Ksiêstwa 
Warszawskiego. W 1815 r. istniej¹cy w tym 
pañstewku departament m³awski przemiano-
wano ponownie na powiat m³awski. W dobie 
reformy administracyjnej Królestwa Polskiego 
w 1837 r. dotychczasowe województwo p³ockie 
sta³o siê guberni¹ p³ock¹. W 1867 r. dot¹d ist-
niej¹cy bardzo rozleg³y powiat m³awski zosta³ 
podzielony na 2 nieco mniejsze jednostki − 
powiaty m³awski i sierpecki. Do powiatu sier-
peckiego, zajmuj¹cego wiêksz¹ czêśæ obszaru 
dzisiejszego powiatu ¿uromiñskiego, nale¿a-
³y gminy: Bie¿uñ, Gradzanowo, Koziebrody, 
¯uromin; do m³awskiego: Rozwozin, Zielona 

i Zieluñ. W 1869 r. Bie¿uñ i ¯uromin utraci-
³y prawa miejskie. Bie¿uñ stanowi³ siedzibê 
okrêgu s¹du gminnego podporz¹dkowanego 
I okrêgowi zjazdu sêdziów w P³ocku.

Z kolei pod wzglêdem kościelnym opisywa-
ny obszar w ostatniej æw. XIX w. nale¿a³ czêś-
ciowo do dekanatu sierpeckiego diecezji p³o-
ckiej (parafi e: Bie¿uñ, Chamsk, Gradzanowo, 
Koziebrody, Lutocin, Poniatowo), a czêściowo 
do dekanatu m³awskiego tej samej diecezji 
(parafi e: Kuczbork, Lubowidz, Sarnowo, Zie-
luñ). W 1797 r. dotychczasowy kośció³ fi lialny 
Chamska w Poniatowie uzyska³ status sie-
dziby samodzielnej parafi i. Dopiero w 1909 r. 
powsta³a parafi a w ¯urominie powo³ana przy 
kościele poreformackim maj¹cym uprzednio 
status fi lii parafi i w Lubowidzu. W 1912 r. ery-
gowano parafi ê w Syberii. 

Okres międzywojenny 
Zachodni skraj nale¿a³ natomiast do powia-
tu m³awskiego. Przedwojenny powiat m³aw-
ski województwa warszawskiego obejmowa³ 
miasto M³awê oraz gminy wiejskie: D¹browa, 
Dêbsk, Kosiny (Stare), Kuczbork-Osada, M³a-
wa, Mostowo, Niech³onin, Ratowo, Rozwozin, 
Stupsk, Szczepkowo, Turza (Ma³a), Unie-
rzy¿, Zielona i Zieluñ. Jak widaæ przynale¿a³y 
do niego 3 gminy obecnego powiatu ¿uromiñ-
skiego: Kuczbork-Osada, Zielona i Zieluñ.

Tradycja Mazowsza16
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Powiat ¿uromiñski stanowi bardzo m³o-
d¹ jednostkê administracyjn¹, bowiem 

po raz pierwszy powo³ano go wraz z przyjê-
ciem nowego podzia³u PRL 1 stycznia 1956 r. 
Powsta³ z po³¹czenia fragmentów 3 dotych-
czas funkcjonuj¹cych powiatów. Z sierpe-
ckiego (ówczesne woj. warszawskie) do no-
wej jednostki przesz³y miasto ¯uromin oraz 
gromady: Bie¿uñ, Lutocin, £ugi, Olszewo, 
Poniatowo, Seroki, S³awêcin. Z m³awskiego 
(woj. warszawskie) – gromady: Chromakowo, 
D³utowo, Gościszka, Krzywki-Bratki, Kucz-
bork-Osada, Lubowidz, Raczyny, Sarnowo, 
Sinogóra, Zielona, Zieluñ Osada. Wresz-
cie z rypiñskiego (woj. bydgoskie) gromady: 
Chrapoñ, Jasiony, Mleczówka. W tej postaci 
nale¿a³ do województwa warszawskiego, mia³ 
jedno miasto (¯uromin) oraz 21 gromad. 
1 stycznia 1958 r. gromada D³utowo przesz³a 
do powiatu dzia³dowskiego (woj. olsztyñ-
skie). Po zniesieniu gromad na rzecz gmin 
i przeprowadzeniu kolejnej reformy z 1 stycz-
nia 1973 r. w sk³ad powiatu ¿uromiñskiego 
wchodzi³y: miasto ̄ uromin oraz 6 gmin: Bie-
¿uñ, Kuczbork-Osada, Lubowidz, Lutocin, 
Syberia i ¯uromin. W tej formie przetrwa³ 
do 1 czerwca 1975 r., kiedy to zosta³ ca³ko-
wicie zniesiony, a jego terytorium w³¹czono 

do nowo utworzonego województwa ciecha-
nowskiego. 1 lipca 1976 r. zniesiono gminê 
Syberia, w³¹czaj¹c j¹ do gminy Lubowidz. 
31 grudnia 1993 r. prawa miejskie po 124 la-
tach przerwy odzyska³ Bie¿uñ.

Po raz wtóry powiat ¿uromiñski powo³any 
zosta³ w ramach reformy administracyjnej 
z 1999 r. Nie by³ jednak identyczny z PRL-
owskim poprzednikiem, bowiem przy³¹czo-
no do niego gminê Siemi¹tkowo Koziebrodz-
kie, uprzednio w powiecie sierpeckim (od 
2004 r. pod nazw¹ Siemi¹tkowo). Dokonano 
te¿ korekty granic. Okolice £ugów w³¹czono 
do powiatu m³awskiego, a Starego D³utowa 
– do powiatu dzia³dowskiego województwa 
warmiñsko-mazurskiego.

Zgodnie z aktualnymi danymi w powiecie 
¿uromiñskim s¹ 2 miasta z gminami miejsko-
-wiejskimi (Bie¿uñ i ¯uromin) oraz 4 gminy 
wiejskie (Kuczbork-Osada, Lubowidz, Luto-
cin, Siemi¹tkowo). £¹cznie jest tu 198 miej-
scowości, w tym 196 wsi. 

Pod wzglêdem administracji kościelnej te-
reny powiatu nale¿¹ do dekanatu ¿uromiñ-
skiego diecezji p³ockiej. Obejmuje on parafi e: 
św. Stanis³awa Biskupa Mêczennika w Bie¿u-
niu, św. Floriana w Chamsku, św. Wawrzyñ-
ca w D³utowie, św. Bart³omieja w Kuczborku, 

Powiat żuromiński 

19 Siedziba Miejskiej Rady Narodowej w latach 60. XX w., obecnie ratusz
20 Siedziba Starostwa Powiatowego w Żurominie
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św. Andrzeja Aposto³a w Lubowidzu, Wszyst-
kich Świêtych w Niech³oninie, św. Floriana 
w Poniatowie, św. Józefa w Sarnowie, św. Józe-

fa w Syberii, św. Marcina w Zielonej, św. Jana 
Nepomucena w Zieluniu oraz św. Antoniego 
w ¯urominie.

21

21 Miejscowości powiatu są dobrze skomunikowane dzięki lokalnej sieci dróg
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Prowadzone od XIX w. badania archeolo-
giczne wskazuj¹, ¿e teren szeroko rozu-

mianego Mazowsza P³ockiego by³ zasiedlony 
ju¿ przed tysi¹cami lat. Na tym obszarze zna-
leziono znaczn¹ liczbê narzêdzi kamiennych 
oraz ceramiki neolitycznej. Ślady osad i cmen-
tarzyska dowodz¹, ¿e bardzo wcześnie ¿y³ 
tu cz³owiek osiad³y, zajmuj¹cy siê rolnictwem 
i hodowl¹. O ci¹g³ym osadnictwie mo¿na mó-
wiæ od VI−VII w. Jego kontynuacjê potwier-
dzaj¹ źród³a historyczne od XI w. 

Sam dzisiejszy powiat ¿uromiñski jednak 
nie by³ nazbyt czêsto przedmiotem penetracji 
ze strony archeologów. Tym niemniej znane 
s¹ dokonane w XX w. znaleziska, które po-
zwalaj¹ na przypuszczenie, ¿e i ten teren by³ 
w staro¿ytności zasiedlony. Spośród odkryæ 
dokonanych m.in. w Bie¿uniu, Go³uszynie, 
Ma³ocinie, Myślinie, S³awêcinie, Zgliczynie 
Pobodzym zwracaj¹ zw³aszcza uwagê nie-
wyjaśnione do dziś „popielnice” ods³oniête 
w 1906 r. na wyspie pa³acowej w Bie¿uniu oraz 
kamienne bóstwo pogañskie odkryte w 1926 r. 
w Ma³ocinie, datowane na VII−VIII w. 
W Siemi¹tkowie jeszcze w listopadzie 1877 r. 
w ogrodzie maj¹tku, ogrodnik, kopi¹c do³y 
pod sadzonki drzewek, znalaz³ 20 urn o pod-
stawie okr¹g³ej rozszerzaj¹cej siê ku otworo-
wi w kwadrat. Objêtośæ poszczególnych urn 
wynosi³a 1 kwartê [1,125 l]. Dziesiêæ z tych 
urn zawiera³o popio³y, dziesiêæ pozosta³ych 
stanowi³o ich przykrycie. Przes³ano je profe-
sorowi Adolfowi Pawiñskiemu na Uniwersy-
tet Warszawski. Wed³ug „Wiadomości Arche-
ologicznych” z 1952 r. w Zgliczynie Pobodzym 
odkryto osadê z „okresu wczesnorzymskiego”. 
Na cmentarzysku w grobie ca³opalnym znale-
ziono wiadro italskie i czerpak br¹zowy.

Znacz¹ce poszerzenie naszej wiedzy o dzie-
jach najdawniejszych ziem dzisiejszego powia-
tu ¿uromiñskiego nast¹pi³o w XXI w. W 2004 r. 
podjêto wreszcie intensywne badania archeolo-

giczne obejmuj¹ce m.in. Brudnice i Kuczbork. 
Ich pierwsze wyniki opublikowa³ ju¿ Andrzej 
Szela w tekście Badania i pytania. Problemy 
zwi¹zane z Mazowszem Pó³nocnym w pierw-
szych wiekach naszej ery (2009). Wynika 
z nich, ¿e interesuj¹cy nas obszar na prze³omie 
er le¿a³ na styku trzech wielkich staro¿ytnych 
kultur archeologicznych. Na pó³nocny za-
chód od ¯uromina znaleziono ślady kultury 
wielbarskiej (³¹czonej najczêściej z Gotami), 
na pó³nocny wschód od miasta – kultury boga-
czewskiej, a na wschodzie i po³udniu powiatu 
– tak¿e kultury przeworskiej (wi¹zanej z Wan-
dalami). Pozwala to przypuszczaæ, ¿e dzisiejszy 
powiat ¿uromiñski prze¿y³ 2 inwazje z pó³nocy: 
Wandali i Burgundów (w I w. n.e.) oraz Gotów 
(w III w.). Nie ulegaj¹ te¿ w¹tpliwości wp³ywy 
rzymskie na tych terenach, przedostaj¹ce siê 
wraz z wielkim handlem ba³tyckim.

Szczególnie donios³e znaczenie ma odkrycie 
w Brudnicach grobów kultury przeworskiej, 
stanowi¹cych jej najdalej na zachód wysu-
niête cmentarzysko. Kultura przeworska by³a 
najstarsz¹ ze wspomnianych, a najdawniejsze 
zwi¹zane z ni¹ znaleziska datuje siê na prze-
³om III−II w. p.n.e. Odnalezione groby maj¹ 
czêściej charakter jamowy ni¿ popielnicowy. 
Charakteryzuje je typowa dla kultury przewor-
skiej obfi tośæ przedmiotów ¿elaznych stano-
wi¹cych dary dla zmar³ych; zazwyczaj palono 
je razem z kośæmi. W ten sposób z mê¿czyzna-
mi trafi a³y do grobu m.in. broñ, ostrogi, brzy-
twy, no¿yce, narzêdzia kowalskie; z kobietami 
− zapinki, klamry, przêśliki, no¿e. Wiêksze 
sztuki giêto i ³amano (np. miecze). Zarówno 
w Brudnicach, jak w Kuczborku odkryto te¿ 
groby kultury wielbarskiej, w których, inaczej 
ni¿ w poprzedniej, w ogóle nie sk³adano przed-
miotów z ¿elaza. W roli darów grobowych 
wystêpowa³y przedmioty wykonane ze srebra 
i br¹zu, a tak¿e szklane paciorki stanowi¹ce 
import rzymski.

Dzieje najdawniejsze 

Historia ziemi żuromińskiej 
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Przemieszanie grobów ró¿nych kultur ar-
cheologicznych, a tak¿e widoczne wzajem-
ne wp³ywy w pochówkach (dary typowe dla 
kultury wielbarskiej w grobach nale¿¹cych 
do kultury przeworskiej), pozwalaj¹ przy-
puszczaæ, ¿e na terenie obecnego powiatu 
¿uromiñskiego istnia³o s¹siedztwo ró¿nych 
ludów. D³ugo uwa¿ano, ¿e istnia³ pomiêdzy 
nimi stan permanentnego konfl iktu, czego 

dowodem mia³y byæ brak osadnictwa nad 
środkow¹ Wkr¹ (a tak¿e niedalek¹ Drwêc¹) 
oraz wzmianki staro¿ytnych źróde³ o „pasie 
wzajemnej trwogi” pomiêdzy ludami barba-
rzyñskimi. Jednak odkrycia z Brudnic i Kucz-
borka dowodz¹ czegoś diametralnie innego – 
pokojowego wspó³istnienia Gotów i Wandali, 
po którym pozosta³y opisane dwukulturowe 
nekropolie.

Pocz¹tki Polski 

Analizê wyników badañ archeologicznych, 
odnosz¹cych siê do wczesnego średniowie-
cza, przeprowadzi³ Bogus³aw Gierlach w dzie-
le Studia nad archeologi¹ średniowiecznego 
Mazowsza (1975). Uzna³ on, ¿e typowy dla 
regionu by³ zasiêg grobów z obstaw¹ kamien-
n¹. W oparciu o to wyznaczy³ terytorium po-
cz¹tkowej dzielnicy mazowieckiej, obejmu-
j¹ce ziemiê pomiêdzy Skrw¹ na zachodzie, 
granic¹ Prus na pó³nocy, Narwi¹ na wschodzie 
(po okolice £om¿y) oraz Wis³¹ na po³udniu. 
Centrami ma³ych plemion by³y: P³ock, Wy-
szogród, Ciechanów, £om¿a i Liw (ostatni 
nastrêcza jednak w¹tpliwości). Zakreślony 
przez Gierlacha teren stanowi³ czêśæ pasa 
wielkich dolin, a jego powierzchniê ukszta³to-
wa³o dzia³anie trzeciego zlodowacenia, które 
pozostawi³o tu utwory determinuj¹ce uk³ad 
glebowy korzystny dla podjêcia gospodarki 
przez cz³owieka. Jednak akurat na interesuj¹-
cy nas najbardziej wspó³czesny powiat ¿uro-
miñski przypad³a dominacja gleb piaskowych 
z niewielkimi tylko enklawami lepszych bielic 
oraz ze znacznymi przestrzeniami torfowisk. 
Powodowa³o to, ¿e zaludnienie by³o tutaj s³a-
be, a gospodarka prymitywna – w przeciwieñ-
stwie do szybko rozwijaj¹cych siê w oparciu 
o korzystniejsze warunki obszarów miêdzy 
P³ockiem, Wyszogrodem i Ciechanowem. 
Analiza materia³u archeologicznego dowodzi, 
¿e w pó³nocnej czêści Mazowsza do g³ównych 
grodów nale¿a³y P³ock i Ciechanów; mniejsze 
obiekty mia³y: Brudzeñ Ma³y, Proboszczewi-

ce, Pieścid³a, Raci¹¿, Serock, Soñsk, Stupsk, 
Szreñsk, Wola Szyd³owska. ¯aden z nich 
nie znajduje siê na terenie wspó³czesnego 
powiatu ¿uromiñskiego, aczkolwiek Szreñsk 
jest nieodleg³y. Na liście znalezionych cmen-
tarzysk, datowanych g³ównie na XI−XII w., 
jest jedno stanowisko z powiatu ¿uromiñskie-
go – Poniatowo, gdzie odkryto bêd¹ce pozosta-
³ościami po pochówkach kab³¹czki skroniowe, 
paciorek szklany, paciorki z krwawnika, pacio-
rek z fl uorytu, nó¿ oraz krzesiwo ogniwkowe. 
Trzeba przyj¹æ, ¿e na Mazowszu Pó³nocnym 
osadnictwo skoncentrowa³o siê wyraźnie 
na ¿yznym obszarze miêdzy P³ockiem, M³a-
w¹, Przasnyszem i Serockiem. Okolice ¯uro-
mina by³y natomiast uwa¿ane za niedogodne 
osadniczo, choæ cmentarzysko w Poniatowie 
dowodzi, ¿e przenikanie ludności nastêpowa-
³o tak¿e tutaj.

Pañstwo Miec³awa 

Jeden z najwcześniejszych rozdzia³ów dzie-
jów ziem powiatu ¿uromiñskiego to frapuj¹ce 
uczonych i mi³ośników historii istnienie sa-
modzielnego „pañstwa Miec³awa”, funkcjo-
nuj¹cego na Mazowszu w 1. po³. XI w. Zasiêg 
jego granic, zrekonstruowany przez Janusza 
Bieniaka, wskazuje na ponadlokalny cha-
rakter tego organizmu politycznego, bowiem 
nale¿a³y do niego: ca³e Mazowsze, Kujawy 
nadwiślañskie, ziemia dobrzyñska, ziemia 
che³miñska, a w okresie najwiêkszej świetno-
ści tak¿e Podlasie po środkow¹ Biebrzê i gór-
n¹ Narew, pó³nocna czêśæ Ma³opolski, obszar 

Średniowiecze
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siêgaj¹cy po Wielbórz, Sieradz, Kalisz, Śrem, 
Poznañ i Nak³o. „Pañstwo Miec³awa” nie by³o 
zatem wyrazem separatyzmu Mazowszan, 
a raczej prób¹ pañstwowego uporz¹dkowania 
ogarniêtych chaosem ziem polskich. Choæ ob-
szary powiatu ¿uromiñskiego prawdopodob-
nie w ca³ości nale¿a³y do w³adztwa Miec³awa, 
to mia³y one w nim rolê marginaln¹ i peryfe-
ryjn¹. Cytowany Bogus³aw Gierlach charakte-
ryzuje je jako obszary bagien w okolicy obec-
nego ¯uromina, które mog³y byæ do przebycia 
dostêpne chyba tylko zim¹. Zwróæmy jednak 
uwagê, ¿e wspomniane powy¿ej cmentarzysko 
w Poniatowie funkcjonowa³o tak¿e w czasach 
Miec³awa.

Pogranicze 

Wczesnośredniowieczne Mazowsze zajmo-
wa³o stosunkowo niewielki obszar dobrych 
ziem uprawnych po³o¿onych na prawym brze-
gu środkowej Wis³y, z centrum politycznym 
i kościelnym w P³ocku oraz sieci¹ grodów 
ksi¹¿êcych w Ciechanowie, Nasielsku, Se-
rocku, Sierpcu, Wyszogrodzie. ¯uromiñskie 
stanowi³o dla niego obszar peryferyjny, kreso-
wy, stale nara¿ony na najazdy Prusów (później 
Krzy¿aków), Jaæwingów, Litwinów i Rusinów. 
Ale w koñcu i tu dotar³a kolonizacja, której 
spo³ecznemu wymiarowi warto siê bli¿ej przyj-
rzeæ. Nap³ywa³a bowiem od po³udnia ludnośæ 
wolna, uzale¿niona tylko od ksiêcia, uprawia-
j¹ca rolê, ale pe³ni¹ca tak¿e s³u¿bê wojskow¹ 
i p³ac¹ca ogólne daniny prawa ksi¹¿êcego. 
Usadowiona na otrzymanym od ksiêcia na-
dziale ziemi, w XV−XVI w. stworzy³a ona war-
stwê szlachty zagrodowej – specjaln¹, nigdzie 
indziej nie spotykan¹ formê osadnicz¹. Nowo 
powsta³a osada bra³a miano od nazwy, prze-
zwiska czy herbu danego rodu. By³o to tzw. 
gniazdo rodu, sk¹d określenie „mazowieckie 
rody gniazdowe”. Na terenach wspó³czesne-
go pow. ¿uromiñskiego znalaz³y siê gniazda 
rodowe Chamskich, Gulczewskich (później 
Sierpskich), Lubowidzkich, Lutockich, Osu-
chowskich-Karniskich, Kuczborskich (Krucz-
borskich) oraz Świnków (Zieliñskich). Osadni-
ctwo to z racji peryferyjnego po³o¿enia regionu 
mia³o charakter na po³y militarny. Ze znanych 

za³o¿eñ obronnych uwagê zwracaj¹ zw³aszcza 
XIV-wieczne fortalicje Osuchowskich w Kar-
niszynie oraz Świnków w Sarnowie, niszczone 
przez Krzy¿aków, a nastêpnie odbudowywane.

Nie nale¿y jednak postrzegaæ s¹siedztwa 
z Zakonem wy³¹cznie jako pola konfl iktu. Pó³-
nocne Mazowsze, a tak¿e Kujawy, odgrywa³y 
rolê bazy surowcowej buduj¹cego siê pañstwa 
zakonnego. W XIII w. Krzy¿acy bywali nawet 
inwestorami na s¹siaduj¹cych ziemiach pol-
skich. Szafarze zakonni zak³adali, wykupy-
wali lub dzier¿awili tartaki, smolarnie, m³yny 
i kuźnie. 

Siemowit IV i jego zastawy 

Na sytuacjê polityczn¹ Mazowsza Pó³nocne-
go mocny wp³yw wywar³y niemal jednoczesne 
zawarcie unii polsko-litewskiej w Krewie (1385) 
oraz wst¹pienie na tron p³ocki ambitnego Sie-
mowita IV (1381), który d³ugo nie chcia³ siê 
pogodziæ z marginalizacj¹ Piastów mazowie-
ckich w nowej rzeczywistości geopolitycznej. 
Choæ Siemowit by³ od 1386 r. dziedzicznym 
lennikiem króla polskiego, to stara³ siê rozgry-
waæ w³asn¹ partiê pomiêdzy Krakowem i Mal-
borkiem, posuwaj¹c siê nawet do naruszania 
zasady wierności poprzez uk³ady z Zakonem, 
których przedmiot stanowi³y zastawy przygra-
nicznych terytoriów mazowieckich – zw³asz-
cza Zawkrza (które ukszta³towa³o siê w³aśnie 
jako przedmiot zastawu). W 1382 r. ksi¹¿ê za-
stawi³ po raz pierwszy ziemiê wisk¹ za 7 tys. 
czerwonych z³otych wêgierskich, a w 1384 r. 
– Zawkrze za 3600 kóp groszy praskich. Po-
czynania Siemowita IV wzbudzi³y s³uszne 
obawy Jagie³³y, widz¹cego w nich sposobnośæ 
do realizacji zakusów Krzy¿aków do sta³ego 
zajêcia Mazowsza i Kujaw. Król zainterwe-
niowa³ w 1397 r., wykupuj¹c od Siemowita 
Kujawy za 10 tys. kóp groszy praskich, po to, 
aby uzyskane środki ksi¹¿ê mazowiecki prze-
znaczy³ na sp³acenie zastawów na Zawkrzu 
i P³oñsku. Niebawem jednak ksi¹¿ê, wyraźnie 
fl irtuj¹cy politycznie z Krzy¿akami, znów za-
ci¹gn¹³ po¿yczkê. Spowodowa³o to powa¿ne 
komplikacje w sytuacji na pograniczu, gdzie 
teraz tylko niewielka £ydynia (graniczna rze-
ka miêdzy Zawkrzem i ziemi¹ ciechanowsk¹) 
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stanowi³a rubie¿ pomiêdzy szykuj¹cymi siê 
do konfrontacji potêgami. W 1404 r. stra¿e 
krzy¿ackie z prawego brzegu £ydyni porwa³y 
z dworu w Opinogórze ksiêcia warszawskiego 
Janusza Starszego wraz z ca³¹ rodzin¹ i stra¿¹ 
przyboczn¹. Jego uwolnienie nast¹pi³o dopie-
ro wskutek akcji dyplomatycznej ze strony 
Jagie³³y. Z pozyskanych środków Siemowit IV 
poczyni³ pewne inwestycje, na czele z lokacj¹ 
Bie¿unia w 1406 r. W 1407 r. ponownie zasta-
wi³ Zawkrze za 4 tys. grzywien. Zastaw po-
trwa³ tym razem do 1411 r., gdy rozgromieni 
pod Grunwaldem Krzy¿acy zgodzili siê na jego 
zniesienie nawet bez konieczności zwrotu 
kwoty. Jednak ju¿ w 1414 r., mszcz¹c siê mo¿e 
na Siemowicie IV za jego opowiedzenie siê 
– pomimo wcześniejszej bliskości politycznej 
− za Polsk¹, Zakon przeprowadzi³ niszczy-
cielsk¹ rejzê na nadgraniczne obszary ziemi 
zawkrzeñskiej. Wywo³a³o to furiê na dworze 
królewskim, gdzie do listy ¿¹dañ zwrotu przez 
Krzy¿aków Pomorza, ziemi che³miñskiej, zie-
mi micha³owskiej i innych terenów, dopisano 
tak¿e odszkodowanie pieniê¿ne za poczynione 
szkody graniczne, które mia³o byæ wyp³acone 
ksi¹¿êtom mazowieckim. Chocia¿ przynale¿-
nośæ pó³nocnego Mazowsza do Zakonu mia³a 
tylko czasowy i niepe³ny charakter, niew¹tpli-
wie sprzyja³a kszta³towaniu siê pewnej odrêb-
ności regionu, zw³aszcza w postaci pojawienia 
siê Zawkrza.

Pod Grunwald 

Jednym z najmocniejszych akordów zwi¹z-
ków ziem obecnego powiatu ¿uromiñskiego 
z Krzy¿akami by³ spektakularny przemarsz 
armii królewskiej id¹cej pod Grunwald. Te-
reny Mazowsza P³ockiego wojska polsko-li-
tewskie przesz³y miêdzy 3 a 9 lipca 1410 r., 
ju¿ po koncentracji z Witoldem odbytej pod 
Czerwiñskiem. Ich trasa – stanowi¹ca zresz-
t¹ trzymany do koñca w tajemnicy manewr 
taktyczny − wiod³a z Góry ko³o P³ocka, przez 
Lipê, Unieck, Je¿ewo-Wesel, Gradzanowo 
Kościelne (ju¿ dzisiejszy pow. ¿uromiñski), 
Radzanów, Zgliczyn Kościelny, S³awêcin, 
Sad³owo, Chamsk, Olszewo, ¯uromin, Brud-
nice, B¹dzyn, Dziwy, a nastêpnie przez pusz-

czê na Lidzbark Welski i do Drwêcy. Z opisu 
w kronice D³ugosza wiemy, ¿e przemarsz po-
przedzi³y wielkie ³owy o charakterze zaopa-
trzeniowym, przeprowadzone jeszcze w zimie 
w ówczesnej puszczy rosn¹cej miêdzy Bie¿u-
niem a Raci¹¿em. Istotne, ¿e wyciêto wówczas 
tzw. przesiecza, s³u¿¹ce do transportu ubitej 
zwierzyny; funkcjonowa³y one nastêpnie jako 
dukty leśne, sprzyjaj¹c kolonizacji odludnych 
dot¹d okolic. 3 lipca Jagie³³o ruszy³ spod Czer-
wiñska, aby po ponad 30 km marszu stan¹æ 
w ¯ochowie. Nastêpnie nocowa³ pod niezna-
n¹ wiosk¹, a 5 lipca – obozowa³ pod Je¿ewem, 
gdzie przyj¹³ misjê pokojow¹. 6 lipca dotar³ 
nad Wkrê, ale niestety nie wiadomo dok³ad-
nie gdzie. Tej nocy urz¹dzi³ próbny alarm dla 
ca³ej armii. Jego si³y by³y wówczas – po do³¹-
czeniu wszystkich sojuszników – ogromne; 
wiadomo, ¿e ci¹gniêto 10 tys. podwód. 7 lipca 
wojska zatrzyma³y siê w B¹dzynie, dziś 6 km 
od ¯uromina. Tu armia czeka³a 2 dni, a¿ 
doci¹gn¹ tabory i dzia³a. Przemarsz nie mia³ 
ju¿ charakteru pokojowego, bowiem, jak pa-
miêtamy, Zawkrze zosta³o w 1407 r. zastawio-
ne przez Siemowita IV Krzy¿akom. Wojska 
królewskie widzia³y wieczorem dalekie ³uny 
na widnokrêgu od pó³nocy. By³y to po¿a-
ry spowodowane przez id¹cych w przedniej 
stra¿y Tatarów i lekk¹ jazdê litewsk¹, którzy 
wpad³szy na Ziemiê Zawkrzeñsk¹, poczêli 
j¹ pustoszyæ, jak gdyby to by³ kraj nieprzyja-
cielski (cytat ze skrótami). Wiadomo, ¿e w wy-
cieczkach tego typu ucierpia³y m.in. Brudnice, 
Karniszyn, Chamsk, ¯uromin. Gdy Tatarzy 
powrócili noc¹ ze zdobycz¹, panowie polscy 
nakazali im wypuściæ pochwyconych jeñców, 
król zaś zirytowa³ siê do tego stopnia, ¿e naka-
za³ – zgodnie z tradycj¹ – powiesiæ w Karniszy-
nie kilku winnych rabunków. Przemarsz Ja-
gie³³y odcisn¹³ siê na lokalnej tradycji. Nazwa 
„Go³uszyn”, a w ślad za tym tak¿e „Go³uska 
Kêpa”, mia³y pochodziæ jakoby od „zag³usze-
nia” (zabicia) Krzy¿aków przez króla.

Zawkrze 

Przyjrzyjmy siê przez moment ma³o dziś 
znanej, a wielce interesuj¹cej krainie hi-
storycznej, stanowi¹cej najdalej na pó³noc-
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ny zachód wysuniêty zak¹tek Mazowsza. 
Jest to historyczne Zawkrze, zwane te¿ ziemi¹ 
zawkrzeñsk¹ (ale nie – zawkrzañsk¹!), w cza-
sach I Rzeczypospolitej z³o¿one z 3 peryfe-
ryjnych powiatów województwa p³ockiego: 
szreñskiego, m³awskiego oraz niedzborskiego 
(nidzickiego), zwanego wcześniej suler¿y-
skim. Wed³ug dzisiejszych podzia³ów s¹ to − 
w granicach województwa mazowieckiego − 
mniej wiêcej powiaty m³awski, ¿uromiñski 
oraz czêściowo ciechanowski i sierpecki. Dzi-
siejszy powiat ¿uromiñski obejmuje przy tym 
ok. 25% terytorium Zawkrza.

Okoliczności uformowania siê tej jednostki 
historycznej nie s¹ jasne. Pochodz¹cy z po³owy 
XI w. falsyfi kat mogileñski wymienia 3 grody: 
Szreñsk, Stupsk i Grzebsk, ale nie ma wiado-
mości o tym, aby któryś z nich stanowi³ ośro-
dek kasztelanii. Co wiêcej, wiadomo, ¿e czêśæ 
Zawkrza podlega³a pod wzglêdem s¹downi-
czym kasztelanowi raci¹skiemu. Dowodzi 
to, ¿e a¿ do 2. po³. XIV w. nie stanowi³o ono 
odrêbnej jednostki administracyjnej w obrê-
bie ksiêstwa p³ockiego. Potwierdzenie tego 
stanu rzeczy stanowi zreszt¹ niewymienie-
nie go w akcie lennym ksiêcia Siemowita IV 
z³o¿onym w 1355 r. królowi Kazimierzowi 
Wielkiemu. Jednak ju¿ w 1384 r. ten¿e sam 
Siemowit IV zastawi³ Krzy¿akom tereny, które 
określi³ terram nostram dictam Sakrze. Byæ 
mo¿e oznacza to, ¿e owa ziemia nasza zwana 
Zawkrze musia³a w ci¹gu 30-lecia po 1355 r. 
przekszta³ciæ siê w wyodrêbnion¹ jednostkê 
administracyjn¹, bowiem przedmiotem za-
stawu by³y zawsze jednostki administracyjne 
(ziemia wiska, powiat p³oñski), a nie krainy 
geografi czne. Trwaj¹ca w latach 1384−1399 
przynale¿nośæ Zawkrza do Krzy¿aków wp³ynê-
³a z pewności¹ na utrwalenie jego odrêbności. 
Dowodem na to jest pojawienie siê w doku-
mentach z pocz¹tku XV w. nowego określenia: 
in districtu Zawkrzensi.

Granice Zawkrza mia³y charakter przewa¿-
nie naturalny. Wyznacza³y je biegi rzek Wkry 
i £ydyni, a tak¿e górny Orzyc. Warto zauwa-
¿yæ, ¿e Bie¿uñ, jako po³o¿ony na prawym 
brzegu Wkry, ju¿ do Zawkrza nie nale¿a³, 
stanowi¹c bezpośrednio czêśæ historycznej 

ziemi p³ockiej. Tak¿e Ciechanów nie stano-
wi³ czêści Zawkrza. Jedynie granica pó³nocna, 
oddzielaj¹ca Zawkrze od pañstwa krzy¿ackie-
go, by³a tylko w czêści naturalna (górny bieg 
Wkry, zwany Dzia³dówk¹, oraz rzeczka Nida). 
Pozosta³y fragment, ustalony w 1343 r. przez 
traktat kaliski okaza³ siê wyj¹tkowo trwa³y, 
bowiem istnia³ bez zmian zarówno w czasie 
rozbiorów, jak i w miêdzywojniu. S¹siada-
mi Zawkrza by³y zatem pañstwo krzy¿ackie 
(Prusy) na pó³nocy, ziemia ciechanowska 
na wschodzie, województwo che³miñskie 
na pó³nocnym zachodzie oraz ziemia p³ocka 
na zachodzie i po³udniu. 

Zawkrze musia³o byæ bardzo s³abo zaludnio-
ne, mimo ¿e na jego terenie istnia³y 3 powiaty. 
W przeciwieñstwie do innych czêści Mazow-
sza, gdzie roki powiatowe (sta³e posiedzenia 
s¹dów) odbywa³y siê co 2 tygodnie w ka¿-
dym powiecie, na Zawkrzu przeprowadzano 
je po kolei w stolicach powiatów, zatem naj-
pierw w Szreñsku, potem w M³awie, wreszcie 
w Sulerzy¿u. Świadczy to o znikomej liczbie 
spraw, odpowiadaj¹cej ma³ej liczbie miesz-
kañców. Funkcjê g³ównego miasta regionu 
pe³ni³a od XIV w. M³awa, proklamowana ofi -
cjalnie stolic¹ Zawkrza konstytucj¹ sejmow¹ 
z 1726 r. Siatka osadnicza zaczê³a kszta³towaæ 
siê w okresie ksi¹¿êcym w oparciu o miasta: 
Kuczbork (prawa miejskie przed 1384 r.), M³a-
wê (1429), Radzanów (1400) i Szreñsk (1383) 
oraz wsie kościelne: Chamsk, D³utowo, Lu-
bowidz, Nick, Poniatowo, Zgliczyn Kościelny 
i Zielon¹. Z badañ archeologicznych wiemy 
tak¿e o grodziskach w Bogurzynie, Karniszynie 
i Sarnowie. W 1406 r. nast¹pi³o nadanie praw 
miejskich Bie¿uniowi, bezpośrednio przylega-
j¹cemu do zachodniej granicy Zawkrza. 

Pomimo niewielkich rozmiarów i s³abego 
zaludnienia, obecnośæ na Zawkrzu a¿ 4 miast 
(a z Bie¿uniem – 5), sprzyja³a rozwojowi re-
gionu, wnosz¹c doñ infrastrukturê handlo-
wo-gospodarcz¹. Pojawia³a siê ludnośæ wy-
specjalizowana pod wzglêdem zawodowym, 
której wytwórczośæ wzmaga³a obrót towarów. 
Na Mazowszu byli to przede wszystkim su-
kiennicy, kowale, m³ynarze, piwowarzy, a tak-
¿e inne grupy rzemieślników.
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Rolnictwo i miasteczka 

Okres potêgi Rzeczypospolitej przyniós³ 
kilka kolejnych prób lokacji miejskich w dzi-
siejszym powiecie ¿uromiñskim. Stosowne 
przywileje uzyska³y Lubowidz (przed 1505), 
Karniszyn (1519) oraz Poniatowo (przed 
1520). Jednak podstawowym zajêciem ludno-
ści by³o nadal rolnictwo, w interesuj¹cym nas 
zak¹tku Mazowsza prezentuj¹ce niski sto-
pieñ rozwoju. Ju¿ w 1471 r. D³ugosz podawa³, 
¿e Mazowszanie i £êczycanie w jednego ko-
nia orz¹. Dwieście lat później Ulryk Werdum 
w swoim g³ośnym opisie Polski zanotowa³, 
¿e grunta na Mazowszu s¹ piaszczyste i nad-
zwyczaj kamieniste, tak, ¿e wa³y, pola i p³oty 
sk³adaj¹ siê z samych kamieni. Pola orz¹ bar-
dzo dziwacznie w w¹skie zagony, nie wiêcej 
jak dwa kroki szerokie, choæ pola same z sie-
bie s¹ wysoko po³o¿one i wcale nie mokre (ze 
skrótami). Mieszkañców zwano „sitarzami”, 
od gatunku ulubionej kaszy. Mówiono: Ma-
zurowie naszy, po jaglanej kaszy, mokre w¹sy 
maj¹, w piwie je maczaj¹. Ogóln¹ sytuacjê 
gospodarcz¹ opisywa³o inne porzekad³o: Kto 
sieje tatarkê, ma ¿onê Barbarkê, i krowami 

orze, nie pytaj go czy zdrów, ale czy ¿yjesz 
niebo¿e; jak¿e odbiega to od znanych choæby 
z Pu³tuska ³adownych zbo¿em statków rzecz-
nych sp³ywaj¹cych do Gdañska! W ci¹gu 
XVI−XVII w. dzisiejszy pow. ¿uromiñski by³ 
zasadniczo ominiêty przez wielkie szlaki han-
dlowe i tranzytowe, chocia¿ z drugiej strony 
przebiega³y one w niewielkiej odleg³ości. Je-
den z najwiêkszych szlaków handlowych Rze-
czypospolitej, ³¹cz¹cy Warszawê z Toruniem, 
przechodzi³ bardziej na zachód, wzd³u¿ Wi-
s³y, przez P³ock, Dobrzyñ i Bobrowniki. Inny 
wa¿ny szlak, Warszawa–Królewiec, znany 
ju¿ od XIV w., omija³ nasz powiat od wscho-
du, przecinaj¹c m.in. Stupsk, M³awê i Ni-
dzicê. Wreszcie, stary trakt gdañski wybie-
ga³ z Warszawy na Zakroczym, a dalej przez 
P³oñsk i Raci¹¿. Tu jednak istnieje hipoteza, 
¿e w XVI w. szlak miêdzy Gdañskiem a Ra-
ci¹¿em móg³ biec b¹dź przez Sierpc i Rypin, 
b¹dź – co dla nas szczególnie ciekawe – lew¹ 
stron¹ Wkry, przez Radzanów i ¯uromin. 
Pomimo ustania bezpośredniego niebezpie-
czeñstwa wojennego, w 2. po³. XVI w. nadal 
istnia³a warownia w Bie¿uniu. Na pocz¹tku 
XVII w. powsta³a na jej miejscu ufortyfi kowa-

XVI–XVIII wiek 

22 Jeden z XVIII-wiecznych barkowych ołtarzy bocznych w kościele w Kuczborku
23 Kuczbork − drewniana kaplica cmentarna pw. św. Stanisława z 2. poł. XVII w.
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na renesansowa rezydencja, wzniesiona przez 
Kretkowskich.

Comes de W¹tory 

Jako ¿e uprawa ziemi stanowi³a sens ¿ycia 
ogromnej wiêkszości mieszkañców pó³noc-
nego Mazowsza, przyjrzyjmy siê przez mo-
ment strukturze jej u¿ytkowania w XVI w. 
W przeciwieñstwie do innych czêści regionu, 
interesuj¹cy nas teren wolny by³ od wielkiej 
w³asności kościelnej. Dominowa³a w³asnośæ 
szlachecka przyjmuj¹ca w zasadzie 2 formy. 
Szlachta zamo¿na, zwana te¿ kmiec¹ lub fol-
warczn¹, w³ada³a ziemi¹ wraz z osiad³ymi 
na niej ch³opami, a gospodarowa³a poprzez 
folwark uprawiany w systemie pañszczyzny. 
Wed³ug Krzysztofa Brauna na Mazowszu by³o 
ok. 5 tys. takich posiad³ości o przeciêtnej po-
wierzchni 40–45 ha. Drug¹ kategoriê stano-
wi³a uboga szlachta zagrodowa, „bezkmie-
ca”, uprawiaj¹ca ziemiê w³asnymi rêkami. 
Gospodarstwo drobnoszlacheckie mia³o ok. 
5–8 ha. Zdarza³o siê, ¿e w jednej wsi by³o na-
wet trzech posiadaczy; z³ośliwe powiedzonko 
o szlachcie mazowieckiej określa³o to Comes 
de W¹tory, gdzie jeden kmieæ a trzy dwory. 
Tym niemniej zauwa¿my, ¿e pomimo dumy 
ze swego pochodzenia i odmiennej sytuacji 
prawnej, szlachta „bezkmieca” nale¿a³a de 
facto do stanu ch³opskiego. W przysz³ości 
mia³o to zaowocowaæ praktycznie niewystê-

powaniem na terenie obecnego pow. ¿uromiñ-
skiego konfl iktu spo³ecznego miêdzy ch³opa-
mi a szlacht¹, a tak¿e ugruntowan¹ tradycj¹ 
wolności osobistej, owocuj¹c¹ w później-
szych epokach rozwojem ¿ycia politycznego, 
zw³aszcza ruchu ludowego. 

Zamoyscy 

Pośród gniazd rodowych i siedzib szlachty 
szaraczkowej, uformowa³y siê jednak z czasem 
pokaźne dobra, obejmuj¹ce m.in. Bie¿uñ i ¯u-
romin, st¹d nazywane bie¿uñsko-¿uromiñski-
mi. W³ości te nale¿a³y do Kretkowskich, Dzia-
³yñskich, a nastêpnie przesz³y do Zamoyskich. 
£owczy wielki koronny, wojewoda smoleñski 
Micha³ Zdzis³aw Zamoyski (ok. 1679–1735) 
ufundowa³ w ¯urominie kośció³ i klasztor dla 
jezuitów sprowadzonych z P³ocka; sprowadzi³ 
tak¿e na te tereny ludnośæ ¿ydowsk¹. Bardzo 
szerokie inwestycje poczyni³ jego syn, póź-
niejszy kanclerz wielki koronny Andrzej Za-
moyski (patrz biogram), zapalony reformator 
i organizator. Za jego czasów oczynszowano 
ch³opów – na sto lat przed reszt¹ kraju! Na-
st¹pi³ znaczny rozwój Bie¿unia (m.in. budowa 
murowanego kościo³a i przebudowa rezyden-
cji, wytyczenie rynku i wychodz¹cych z niego 
ulic), sprowadzenie reformatów do koñczone-
go w³aśnie za³o¿enia klasztornego w ¯uromi-
nie, a tak¿e rozbudowa Zielunia. W 1765 albo 
w 1767 r. ¯uromin otrzyma³ prawa miejskie.

24, 25  XVIII-wieczna ceramika znajdująca się w zbiorach Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
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Zabór pruski 

W 1793 r. opisywane ziemie znalaz³y siê pod 
w³adz¹ Prus, wchodz¹c w sk³ad nowo powo³a-
nej prowincji Prusy Nowowschodnie, depar-
tament kamery wojny i domen P³ock. Wa¿n¹ 
reform¹ administracyjn¹ by³o utworzenie no-
wej sieci powiatowej, odmiennej od przedroz-
biorowej. Jednostki te przetrwa³y a¿ do refor-
my rosyjskiej z 1867 r. ¯uromiñskie znalaz³o 
siê w ca³ości w powiecie m³awskim. Rz¹dy 
pruskie przynios³y zaw³aszczonym terenom 
eksploatacjê gospodarcz¹, ale oznacza³y tak¿e 
stabilizacjê aparatu urzêdniczego i wymiaru 
sprawiedliwości. Po³o¿ono podwaliny pod po-
wszechne szkolnictwo. Pojawi³y siê te¿ czynni-
ki miastotwórcze w postaci kontroli czystości 
i porz¹dku w miastach, a tak¿e rozlokowa-
nia w nich licznych garnizonów wojskowych 
(w Bie¿uniu zakwaterowa³ siê szwadron
z 10. regimentu huzarów pod dowództwem 
von Glasera). Jeszcze jedn¹ nowości¹, któr¹ 
przynios³a krótkotrwa³a epoka pruska, by³a 
zmiana pozycji ¯ydów zwi¹zana z jedno-
czesnym rugowaniem ich ze wsi i nap³ywem 
do miast. Da³o to pocz¹tek znacznym spo³ecz-
nościom ¿ydowskim w miastach, funkcjonu-
j¹cym a¿ do 1939 r.

Epoka napoleoñska 

Po³o¿one blisko pogranicza rosyjsko-pru-
skiego ziemie dzisiejszego powiatu ¿uromiñ-
skiego sta³y siê aren¹ dzia³añ podczas wojen 
napoleoñskich. Wielka Armia wkroczy³a 
tu w grudniu 1806 r. w, jak donosili do Pary-
¿a jej dowódcy, warunkach apokalipsy pogo-
dowej, dos³ownie ton¹c w g³êbokim b³ocie, 
cierpi¹c od zimna, narzekaj¹c na brak chleba 
i wódki. Bie¿uñ wyznaczono na miejsce kon-
centracji si³ id¹cych z kierunku P³ocka i Mod-
lina z zamiarem ataku na Pu³tusk. 20 grudnia 
1806 r. do miasta wesz³a francuska kawaleria 
z dowódc¹ gwardii marsza³kiem Jeanem Bapti-
ste Bessièresem, 3 dni później – piechota mar-
sza³ka Jeana Baptiste Bernadotte. 23 grudnia 

dosz³o do potyczki z du¿ymi si³ami Prusaków, 
zamierzaj¹cych odbiæ Bie¿uñ natarciem z kie-
runku Karniszyna. Szalê zwyciêstwa na stronê 
Francuzów przechyli³a śmia³a szar¿a drago-
nów genera³a Grouchy’ego. Sam Cesarz nigdy 
w ¯uromiñskie nie trafi ³, zatem najwybitniej-
szym przedstawicielem epoki napoleoñskiej, 
jaki siê tu pojawi³, by³ w³aśnie marsza³ek 
Bernadotte, rodem z Marsylii, późniejszy król 
Szwecji i Norwegii, protoplasta dynastii zasia-
daj¹cej do dziś na tronie w Sztokholmie.

Okres Królestwa Polskiego 

Zabór rosyjski przyniós³ z jednej strony 
skokowy w wielu miejscach wzrost liczby lud-
ności (nap³yw ¯ydów i zubo¿a³ej szlachty za-
grodowej pozbawionej gospodarstw), z drugiej 
– nie oznacza³ jeszcze rozwoju gospodarczego. 
W 1819 r. w g³ównym podówczas ośrodku oko-
licy, Bie¿uniu, by³y tylko po 2 kuźnie i farbiar-
nie oraz gorzelnia. W 1828 r. burmistrz Stefan 
Okr¹glicki określi³ to miasto jako biedne, 
a do tego szlacheckie. Krótkotrwa³e o¿ywie-
nie gospodarcze koñca lat 20. XIX w. przesz³o 
w d³ugotrwa³¹ stagnacjê, a z³¹ sytuacjê pog³ê-
bia³y jeszcze zdarzaj¹ce siê wówczas epidemie 
cholery (1852, 1855).

Powstanie listopadowe 

G³ówny front walk omin¹³ ¯uromiñskie. 
Powstanie objawi³o siê tu g³ównie poprzez 
rekwizycje ze strony zaborcy, rozbiórkê przez 
w³adze niektórych elementów infrastruktury 
(np. parkanów) oraz wyludnienie spowodowa-
ne przez cholerê grasuj¹c¹ w latach 1830–1831. 
W okolicy nie utworzono aktywnych oddzia-
³ów partyzanckich. Du¿e polskie si³y pojawi³y 
siê dopiero na sam koniec powstania, kiedy 
naciskana przez feldmarsza³ka I. Paskiewi-
cza 60-tysiêczna armia gen. Krukowieckiego 
najpierw wycofa³a siê pod P³ock, a nastêpnie 
przesz³a przez ziemiê dobrzyñsk¹ w kierun-
ku Brodnicy, gdzie po bitwie 6 października 
1831 r. przekroczy³a granice Prus.

XIX–XX wiek
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Powstanie styczniowe 

Powstanie styczniowe rozgorza³o na opisy-
wanych ziemiach z ca³¹ moc¹, zapisuj¹c siê 
dziesi¹tkami bitew, staræ i potyczek. Szeroki 
ruch powstañczy na Mazowszu Pó³nocnym 
by³ przede wszystkim dzie³em szlachty za-
ściankowej, ziemiañstwa i warstwy urzêdni-
czej, popieranych przez ni¿szy kler. Ale spor¹ 
rolê odegrali te¿ ch³opi; wg Janusza Szczepañ-
skiego 70−80% odnotowanych w spisach 
powstañców Mazowsza P³ockiego to osoby 
pochodzenia ch³opskiego. Stosunek ch³opów 
do powstania nie by³ jednak jednolity, zale¿a³ 
niekiedy od miejscowych odniesieñ miêdzy 
wsi¹ i dworem. W le¿¹cych na przeciwnym 
krañcu ziemi p³ockiej Sannikach ch³opi skon-
fl iktowani z w³aścicielami z rodziny Prusza-
ków zabili k³onicami zakonnika Skupiñskiego, 
który agitowa³ za udzia³em w powstaniu. Mia-
³y równie¿ miejsce przypadki denuncjowania 
powstañców, wydawania w³adzom sk³adów 
broni oraz donoszenia na dziedziców, karane 
potem dotkliwie przez ¿andarmeriê narodo-
w¹. Z boku natomiast stanêli ¯ydzi, przera¿e-
ni pogorszeniem swego statusu w przypadku 

realizacji jakiegokolwiek scenariusza, handlu-
j¹cy z obiema stronami. Tym niemniej tak¿e 
pośród nich byli rozstrzelani przez Rosjan, 
skazani na Sybir albo zmuszeni do ucieczki 
z kraju.

Pierwsza drobna potyczka mia³a miejsce 
8 lutego 1863 r. pod ¯urominem. Oko³o 20 lu-
tego powstañcy napadli na rosyjski konwój 
z pieniêdzmi pod Zieluniem. 21 marca w Sie-
mi¹tkowie dosz³o do bitwy zagonu gen. Zyg-
munta Padlewskiego z si³ami rosyjskimi pod 
dowództwem pu³kownika Zewachowa z P³o-
cka; wojska polskie zosta³y rozbite. 3 lipca pod 
Rozwozinem oddzia³ dowodzony przez Stani-
s³awa Zgliczyñskiego star³ siê z dwukrotnie 
liczniejszym i lepiej uzbrojonym oddzia³em 
Dukmasowa. Po kilkugodzinnej bitwie zarz¹-
dzono odwrót powstañców, manewr uda³ siê 
dziêki poświêceniu Samuela Posnera i towarzy-
szy (patrz notka biografi czna). 29 lipca we wsi 
Dziwy (gm. Lubowidz) zgrupowanie powstañ-
cze dowodzone przez Ludwika Navonne zo-
sta³o zaatakowane przez rosyjski oddzia³ rot-
mistrza Rutkowskiego. Czterogodzinna walka 
zakoñczy³a siê odwrotem si³ polskich. Dowód-
ca zosta³ ciê¿ko ranny, a 4 poleg³ych pochowa-

26 Mogiła nieznanego powstańca listopadowego na cmentarzu w Bieżuniu
27 Pomnik na grobie 28 powstańców styczniowych w Zieluniu
28 Cmentarz w Lubowidzu − grób Walentego Skoneckiego, ofi cera sztabu Armii „Łódź” i sztabu obrony Warsza-

wy w 1939 r. oraz żołnierza AK

26 27 28
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no na cmentarzu w Lubowidzu. Jednak ju¿ 
10 sierpnia ten sam oddzia³, dowodzony przez 
Piotra Szmajsa, wsparty tak¿e przez ¿o³nierzy 
Romualda Mayera i W³odzimierza Cieleckie-
go, przypuści³ w Chromakowie (gm. Lutocin) 
atak na du¿¹ rosyjsk¹ kolumnê id¹c¹ w kie-
runku M³awy. Wskutek b³êdów w dowodzeniu 
starcie zakoñczy³o siê ciê¿k¹ klêsk¹ powstañ-
ców, którzy stracili ponad 200 ludzi. 9 sierpnia 
si³y rosyjskie otoczy³y, po czym spali³y ¿ywcem 
w owczarni w Kolonii Jakubowej (gm. Lutocin) 
120 Polaków; upamiêtnia ich pomnik w Luto-
cinie. 10 października w Galuminie (gm. Lu-
bowidz) oddzia³ carski starszyny Kuleszowa 
uderzy³ na roz³o¿ony obóz powstañczy majo-
ra Camillo Lencisa. Polacy zostali zmuszeni 
do ucieczki na wschodni brzeg rzeki, trac¹c 60 
zabitych z 360 powstañców. Cia³a 19 z nich 
pochowano w Lubowidzu. Wreszcie, 14 paź-
dziernika w pobli¿u Osówki (gm. Lubowidz) 
dosz³o do jednej z najwiêkszych bitew, w któ-
rej 3 kolumny rosyjskie kapitana Gerdsdorfa 
zaatakowa³y licz¹ce ³¹cznie 1800 ¿o³nierzy 
si³y majora Lencisy oraz majora W³adys³awa 
Cichorskiego „Zameczka”. Choæ poleg³o tylko 
31 powstañców (w tym Lencisa), a 26 dosta³o 
siê do niewoli to si³y polskie zosta³y rozproszo-
ne. W³adys³aw Cielecki „Orlik” zosta³ stracony 
publicznie 14 listopada w Przasnyszu. Jeszcze 
12 marca 1864 r. naczelnik wojenny z P³ocka, 
gen. Siemieka skar¿y³ siê biskupowi p³ockie-
mu Popielowi, ¿e schwytano 2 reformatów 
najwyraźniej pe³ni¹cych funkcje kapelanów 
powstañczych. Jednym z nich by³ ksi¹dz Ma-
karewicz z ¯uromina.

Kary za powstanie by³y dotkliwe. Poza orze-
kanymi doraźnie wyrokami wiêzienia, zes³a-
nia i śmierci, przeprowadzono tak¿e d³ugo-
falowe represje. Na podstawie zarz¹dzenia 
z 29 października 1863 r. osobom bior¹cym 
udzia³ w powstaniu konfi skowane by³y maj¹t-
ki ruchome i nieruchome. Ukaz z 11 grudnia 
1863 r. na³o¿y³ kontrybucjê na duchowieñ-
stwo. Pod koniec listopada 1863 r. skasowano 
15 spośród 21 klasztorów czynnych w diecezji 
p³ockiej. W styczniu 1864 r. kontrybucjê na-
³o¿ono tak¿e na dwory ziemiañskie; wynosi³a 
czterokrotnośæ podymnego. W³aścicielom za-
kazano oddalaæ siê z miejsca zamieszkania. 

Uczyniono ich odpowiedzialnymi za ka¿de 
wykroczenie, jakie zdarzy siê we dworze i ma-
j¹tku; jeśli np. powstañcy zajêli jakieś mienie, 
dwór mia³ p³aciæ grzywnê w wysokości jego 
czterokrotnej wartości. W razie zabicia cz³o-
wieka nak³adano karê w wysokości 10% war-
tości maj¹tku. W latach 1863−1865 w woje-
wództwie p³ockim uwiêziono ogó³em 10 804 
osoby, w tym stanu szlacheckiego 2138, w³o-
ścian 4012, cudzoziemców 269, ¯ydów 197, 
ksiê¿y 91. Z broni¹ w rêku ujêto 1459 po-
wstañców oraz 234 ¿andarmów narodowych. 
W 1869 r. kolejne represje popowstaniowe 
przynios³y odebranie praw miejskich, które 
dotknê³o wszystkie dot¹d posiadaj¹ce je ośrod-
ki po³o¿one na obszarze dzisiejszego powiatu 
¿uromiñskiego. Ale dodaæ trzeba, ¿e to, co dziś 
traktuje siê zazwyczaj jako dotkliw¹ szykanê, 
w dalszej perspektywie wp³ywaj¹c¹ dezorga-
nizuj¹co na poziom rozwoju cywilizacyjne-
go na danym obszarze, przez wspó³czesnych 
nie musia³o byæ odbierane w ten sam sposób. 
Znane s¹ d¹¿enia samych mieszkañców Bie-
¿unia do odebrania miejscowości praw miej-
skich, dawa³o im to bowiem o wiele dogodniej-
szy status podatkowy.

Koniec XIX w. 

Wed³ug opisów z lat 80. XIX w. dzisiejszy 
powiat ¿uromiñski stanowi³ okolicê prowin-
cjonaln¹, zacofan¹, oddalon¹ od szlaków 
komunikacyjnych, pozbawion¹ nie tylko 
dróg ¿elaznych i wodnych, ale nawet bitych. 
W 1880 r. w ca³ym powiecie sierpeckim (obej-
mowa³ wówczas wspó³czesny powiat ¿uromiñ-
ski) by³y ledwie 4 browary (³¹cznie 10 robotni-
ków), 2 fabryki octu, 7 garbarñ (³¹cznie tylko 
10 robotników – praktycznie jednoosobowe 
zak³ady pracy), 5 cegielni (20 robotników), 
huta szklana we W³adys³awowie (11 robotni-
ków) oraz 2 hamernie w Poniatowie, zajmu-
j¹ce siê wytopem poddarniowej rudy ¿elaza. 
Gospodarczy krajobraz dope³nia³y wiatraki 
i nieliczne m³yny wodne. Funkcjê instytucji 
kredytowych pe³ni³y wy³¹cznie kasy wk³ado-
wo-zaliczkowe; w 1886 r. by³o ich 11, mniej 
wiêcej jedna na gminê. Dzia³a³a tylko jedna 
poczta w Bie¿uniu. Pod wzglêdem w³asnościo-
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wym dominowa³y średnie maj¹tki, liczniej-
sze ni¿ drobne. W latach 80. XIX w. do „du¿ej 
w³asności” zaliczano w powiecie sierpeckim 
maj¹tki o powierzchni 128 601 mórg (1 morga 
= 0,5598 ha), do w³ościañskiej – 51 293 mor-
gi. Lasy zajmowa³y 26 tys. mórg. Postêpowa³ 
szybki przyrost ludności – od 47 tys. w 1867 r. 
do 64 tys. w 1887 r. W 1880 r. pod wzglêdem 
religijnym dominowali katolicy (80,5%), 
ale znaczny by³ te¿ udzia³ wyznawców juda-
izmu (17,4%). Istnia³y ponadto spo³eczności 
protestancka (1,9%) i prawos³awna (0,2%). 
Szko³y pocz¹tkowe w 1883 r. na terenie obec-
nego powiatu ¿uromiñskiego znajdowa³y siê 
w: Bie¿uniu, Koziebrodach, Lutocinie, Sie-
mi¹tkowie, ¯urominie.

Emigracja zarobkowa 

Zacofanie gospodarcze wywo³ywa³o emi-
gracjê zarobkow¹. Szczególnie czêsto wybie-
rano siê na sezonowe roboty do Prus, prze-
kraczaj¹c granicê w komorze w Zieluniu. Jak 
donosi³y pod koniec XIX w. „Echa P³ockie”: 
Co roku z wiosn¹ wystêpuje wyrój na Prusy, 
potem po raz drugi na jesieni, na kopanie kar-
tofl i. – Co wtedy ludzie zarobi¹, z tego ludzie 
¿yj¹ przez ca³¹ zimê. „G³os P³ocki” z 1911 r. 
relacjonowa³ natomiast: Ruch emigracyj-
ny do Prus ju¿ siê rozpoczyna. Na targu lub 
po nabo¿eñstwie ruch na rynku niezwyk³y, 
zbieraj¹ siê wiêksze lub mniejsze gromadki, 
zmawiaj¹c siê na wspóln¹ wyprawê do Prus 
po „z³ote runo”, a untenemrzy [przybyli z Prus 
pośrednicy] uwijaj¹ siê miêdzy nimi i okiem 
znawcy badaj¹ si³ê fi zyczn¹ najbardziej przy-
padaj¹cych im pod tym wzglêdem do gustu, 
godz¹ i zadatkuj¹ (cytaty za Adamem Ejni-
kiem, ze skrótami). Przemytem si³y robo-
czej zajmowali siê tak¿e ¿uromiñscy ¯ydzi. 
W 1909 r. carska ¿andarmeria z M³awy rozbi³a 
szajkê z³o¿on¹ z niejakich Udemanna, Was-
sermana, Sega³a, ¯ebraka, Moszczyñskiego 
i Sznajdermana, którzy kaperowali chêtnych 
po ca³ym zaborze rosyjskim, nastêpnie grupo-
wali ich w ¯urominie, aby en masse zawieźæ 
do swojego wspólnika w nadgranicznym Zie-
luniu, Chaima Joska Szostaka. Tam przepro-
wadzano wszystkich przez urz¹d celny, pos³u-

guj¹c siê fa³szywymi dokumentami. Innym 
celem wyjazdów, tym razem ju¿ na zawsze, 
bywa³y pod koniec XIX w. Stany Zjednoczone, 
a na pocz¹tku XX w. tak¿e Francja. Rodziny 
tych, którym powiod³o siê w Chicago i gdzie 
indziej, otrzymywa³y potem przesy³ki z ame-
rykañskimi maszynami do szycia, m³ynkami 
i papierośnicami.

Odzyskanie niepodleg³ości 

Wybuch I wojny światowej na ziemi ¿uro-
miñskiej, le¿¹cej na granicy rosyjsko-pruskiej, 
odczuwalny pewnie mocniej ni¿ gdzie indziej, 
oznacza³ zupe³n¹ zmianê dotychczasowej sy-
tuacji. Choæ w pierwszej chwili tryumfowa³y 
silne postawy antyniemieckie, to niebawem 
Rosja okaza³a siê kolosem na glinianych no-
gach, a jej si³y ratowa³y siê paniczn¹ ucieczk¹. 

Ostateczne zajêcie ¯uromiñskiego przez 
Niemców nast¹pi³o w styczniu 1915 r. W tym 
roku po raz pierwszy jawnie świêtowano rocz-
nicê Konstytucji 3 Maja. W dworach ca³ego 
województwa p³ockiego rozwinê³a siê agita-
cja niepodleg³ościowa, prowadzona zw³aszcza 
przez hrabiowsk¹ rodzinê £osiów z Brochoci-
na (pow. p³ocki). Wieś natomiast zrozumia³a 
g³êbiê zmian, gdy w szko³ach zniesiono zajê-
cia po rosyjsku na rzecz polskiego, a miejsce 
portretów cara zajê³y fotografi e… Sienkiewi-
cza (jako przewodnicz¹cego Polskiej Macierzy 
Szkolnej). Tym niemniej, na podnios³e na-
stroje nak³ada³y siê narzekania na poczyna-
nia niemieckich w³adz okupacyjnych, które 
organizowa³y skup zbo¿a i artyku³ów ¿ywnoś-
ciowych po cenach przymusowych, a nawet 
wyznacza³y ch³opów na wyjazd do Niemiec 
na wykopki ziemniaków. 

Wiosn¹ 1916 r. zaczê³o siê tworzenie Polskiej 
Organizacji Wojskowej. ̄ uromiñskie znalaz³o 
siê w Okrêgu II (obwody: P³ock, Sierpc, Lipno, 
P³oñsk), a rok później utworzono te¿ Okrêg IIb 
z siedzib¹ w M³awie. Do POW przystêpowa³y 
potajemnie ca³e dru¿yny ochotniczej stra¿y 
po¿arnej. 

5 listopada 1916 r. pañstwa centralne og³o-
si³y powstanie pod swoj¹ kuratel¹ Królestwa 
Polskiego. Akt ten przyjêto nieufnie, s³usznie 
spodziewaj¹c siê w nim pretekstu do og³osze-
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nia powszechnego werbunku. Sytuacja nieco 
siê ociepli³a po przybyciu Legionów Polskich 
(m.in. do Ciechanowa). Ch³opi z Zielonej 
w dzisiejszym pow. ¿uromiñskim obiecywali, 
¿e pójd¹ do Legionów, gdy Niemcy opuszcz¹ 
Polskê. Inni, zajmuj¹cy siê od dziesiêcioleci 
przemytem ludzi i towarów przez granicê ro-
syjsko-prusk¹, zajmowali wrêcz wrog¹ posta-
wê wobec niepodleg³ości, widz¹c w niej pod-
ciêcie fundamentów w³asnego bytu. Wielu 
spodziewa³o siê, ¿e do nowej Polski powróc¹ 
wszyscy, którzy wyemigrowali do Ameryki.

Pocz¹wszy od 1917 r. rekwizycje niemie-
ckich w³adz okupacyjnych wobec mieszkañ-
ców pó³nocnego Mazowsza stawa³y siê bardzo 
dotkliwe. Coraz czêściej dochodzi³o do awan-
tur pomiêdzy prowadz¹cymi rekwizycjê ¿an-
darmami a cz³onkami POW. Równocześnie 
dowiedziano siê o rewolucji w Rosji, co prze-
kreśla³o szansê na powrót „rusków”, w co jesz-
cze gdzieniegdzie dot¹d wierzono. Równie 
du¿e wra¿enie wywar³o przyst¹pienie Stanów 
Zjednoczonych do wojny z Niemcami. USA 
by³y znane wielu miejscowym z opowieści 
emigrantów, ciekawiono siê te¿ wynikiem 
starcia kajzerowskiej potêgi z imperium „bez 
cara i bez dziedziców”. 

Wreszcie nadszed³ 1918 r., kiedy klêska 
pañstw centralnych stawa³a siê coraz wyraź-
niejsza. Zaczyn powszechnie popieranego 
ju¿ ruchu niepodleg³ościowego stanowili cz³on-
kowie POW, pozwalniani z obozów, w których 
znaleźli siê w okresie tzw. kryzysu przysiê-
gowego (lipiec 1917). Potêgowa³y siê nastroje 
patriotyczne, wrogośæ wobec Niemców, kult 
Pi³sudskiego. W ramach wielkiej akcji antyoku-
pacyjnej 15−17 października 1918 r. zniszczono 
przewody telefoniczne i telegrafi czne na terenie 
niemal ca³ego pó³nocnego Mazowsza; likwida-
cja ³¹czności mia³a powstrzymaæ rabunkowe 
rekwizycje dokonywane przez armiê niemie-
ck¹. W nocy z 10 na 11 listopada 1918 r. rozbro-
jono niemieckie posterunki w Ciechanowie, 
M³awie i P³oñsku, a 13 listopada – w Bie¿uniu. 
POW jednak nie zdecydowa³a siê wyst¹piæ 
zbrojnie w ¯urominie, przez który przeci¹ga³y 
ogromne kolumny wojsk niemieckich, cofaj¹ce 
siê ku dawnej granicy.

Wojna 1920 r. 

Niebawem po zakoñczeniu dzia³añ jednej 
wojny, wybuch³a kolejna, tym razem toczona 
w obronie dopiero co odzyskanej niepodle-
g³ości z bolszewickim agresorem pchanym 
ob³êdn¹ ideologi¹, zak³adaj¹c¹ podbój ca-
³ej Europy. Na czele walki z wrogiem stanê-
³y w ca³ej Polsce Komitety Obrony Pañstwa. 
Mazowsze Pó³nocne mia³o jeszcze dodatkowe 
zadanie, jakim by³a opieka nad kolumnami 
uchodźców ci¹gn¹cych z Kresów Wschodnich, 
a potem z terenów zanarwiañskich. 
W lipcu 1920 r. sytuacja przybra³a krytycz-
ny obrót. Ofensywa wojsk sowieckich Frontu 
Zachodniego w kierunku warszawskim za-
koñczy³a siê pe³nym sukcesem, a polskie si³y 
znalaz³y siê w stanie permanentnego odwrotu. 
Szczególne szkody wyrz¹dza³ id¹cy od pó³nocy 
3. Korpus Konny Gaja. Pod koniec lipca do-
wodz¹cy bolszewikami Tuchaczewski nabra³ 
przeświadczenia, ¿e wojska polskie utraci³y 
zdolnośæ stawiania oporu. Jego mniemanie 
zdawa³o siê potwierdzaæ ³atwe prze³ama-
nie ostatniej linii obrony na Bugu i Narwi. 
10 sierpnia 1920 r. Tuchaczewski wyda³ dy-
rektywê uderzenia na Warszawê. Na Mazow-
szu Pó³nocnym mia³ byæ przeprowadzony 
atak s³u¿¹cy otoczeniu stolicy Polski tak¿e 
od zachodu. 4. Armia Szuwajewa dosta³a roz-
kaz uderzenia czêści¹ si³ na Jab³onowo, Gru-
dzi¹dz i Toruñ oraz sforsowania pozosta³ymi 
oddzia³ami Wis³y w rejonie W³oc³awka i Do-
brzynia. 8 sierpnia bolszewicy z korpusu Gaja 
weszli do Bie¿unia i ¯uromina.

Do po³owy sierpnia 1920 r. najeźdzcy opa-
nowali ca³e prawobrze¿ne Mazowsze, chwi-
lowo wchodz¹c nawet do P³ocka. Ich rz¹dy 
przynios³y zrzucanie gode³ i krzy¿y, niszczenie 
dokumentów (w ramach walki z w³asności¹), 
rabunki i masowe gwa³ty. W miarê ści¹gania 
kolejnych oddzia³ów, ¿¹dano coraz szerszych 
świadczeñ w postaci podwód, ¿ywności, re-
kwirowania odzie¿y. Ustanowiono komisarzy 
spośród lokalnych komunistów (w Bie¿uniu 
niejakiego Kopyciñskiego), których g³ównym 
zadaniem by³o wskazywanie co zamo¿niej-
szych domów. Mieszkañców spêdzano na mi-
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tyngi propagandowe, na których komisarze 
przemawiali po rosyjsku, polsku i w jidysz. 
Na stanowiska wójtów i so³tysów powo³ywa-
no robotników rolnych i fornali; dotychczaso-
wych cz³onków w³adz, nauczycieli szkolnych, 
w³aścicieli – upokarzano. Zabijano ziemian 
i ksiê¿y.

Rz¹dy bolszewików nie potrwa³y jednak 
d³ugo, bowiem ju¿ 13 sierpnia 1920 r. w³aś-
nie na Mazowszu Pó³nocnym rozpocz¹³ siê 
pierwszy, kluczowy akt Bitwy Warszawskiej. 
5. Armia gen. Sikorskiego, trzykrotnie s³ab-
sza od przeciwnika, wykona³a kontruderzenie 
znad Wkry, wi¹¿¹c walk¹ znaczne si³y sowie-
ckie. 15 sierpnia nast¹pi³a s³ynna akcja 203. 
pu³ku u³anów, któremu uda³o siê zaskoczyæ 
w Ciechanowie sztab 4. Armii sowieckiej 
i zniszczyæ jej radiostacjê. 16 sierpnia o świ-
cie rozpoczê³o siê uderzenie Polaków znad 
Wieprza. Dalej sprawy potoczy³y siê zgodnie 
z powszechnie znanym scenariuszem, w któ-
rym zdezorientowani Sowieci najpierw rozlali 
siê szeroko po pó³nocnym Mazowszu (docie-
raj¹c do P³ocka, Nieszawy, W³oc³awka, Brod-
nicy), a potem uciekali co si³ w nogach do Prus 
Wschodnich, maj¹c zamkniête drogi odwrotu 
na wschód. Na prze³omie sierpnia i września 
1920 r. w obozach dla internowanych w Niem-
czech znalaz³o siê 45 tys. ludzi, którzy miesi¹c 
wcześniej widzieli siê ju¿ w roli zdobywców 
Warszawy. By³o pośród nich 2500 komisarzy 
politycznych.

W drugiej po³owie sierpnia 1920 r. „Gazeta 
Warszawska” napisa³a, ¿e kilkudniowe ze-
tkniêcie siê naszego w³ościañstwa z bolsze-
wikami wiêcej uspo³eczni³o i unarodowi³o 
je, ni¿by to siê da³o osi¹gn¹æ kilkunastoletni¹ 
prac¹ kulturaln¹. Ale poza poczuciem tryum-
fu ze zwyciêstwa przyszed³ czas na konstata-
cjê, ¿e zmagania na Mazowszu Pó³nocnym 
oznacza³y dla regionu niemal ca³kowit¹ rui-
nê, potêguj¹c¹ jeszcze szkody z okresu I wojny 
światowej. Brakowa³o nawet obuwia i odzie¿y, 
nie mówi¹c o koniach, uprzê¿ach, wozach 
– koniecznych do pracy na roli. W wielu miej-
scach trzeba by³o zaczynaæ wszystko niemal 
od podstaw.

Miêdzywojnie 

W okresie II Rzeczypospolitej ¯uromiñskie 
pozosta³o krain¹ peryferyjn¹, rolnicz¹, s³a-
bo rozwiniêt¹, aczkolwiek od 1925 r. mia³o 
ju¿ jedno miasto – reaktywowany w swoim 
statusie ¯uromin. Miejscowości, tak¿e o cha-
rakterze miasteczek, mia³y zabudowê w g³ów-
nej mierze parterow¹ i drewnian¹, co nara¿a³o 
je na sta³e niebezpieczeñstwo po¿aru, wzmac-
niane przez powszechne u¿ywanie lamp nafto-
wych i przechowywanie nafty. Drogi pokrywa³ 
w najlepszym razie bruk, po którym przeta-
cza³y siê bryczki „dziedziców” (choæ trwa³a 
ju¿ parcelacja najwiêkszych maj¹tków, m.in. 
resztek dóbr bie¿uñsko-¿uromiñskich) oraz 

29 Tablica epitafi jna Szczepana Brzechowskiego zmarłego w 1846 r. – Lubowidz
30 Cmentarz w Lubowidzu − pomnik na grobie Józefa Dzieżbickiego, ofi cera Wojsk Polskich i byłego sędziego, 

zmarłego w 1892 r. w Żurominie
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ch³opskie wozy. Drobna szlachta gospoda-
rzy³a, ¯ydzi zajmowali siê us³ugami w mia-
steczkach, inteligencja sk³ada³a siê z ledwie 
paru osób – lekarza, nauczyciela, aptekarza, 
m³ynarza, ksiêdza, rabina. Bieda by³a znacz-
na: Ca³e rodziny gnieździ³y siê w jednej izbie, 
nierzadko w jednym ³ó¿ku z babk¹ lub dziad-
kiem na „szlabanie”. Jad³o siê fajeraki, placki 
ziemniaczane na nie oczyszczanym, cuchn¹-
cym oleju, ryby k³usowane we Wkrze. Jedzo-
no chleb razowy swojego wypieku i śledzie 
solone z beczki. Napojem by³a kawa zbo¿owa 
fi rmy najczêściej „Enrilo”, zaprawiona cykori¹ 
„Bohma”, kupowan¹ w ma³ych i najczêściej 
¿ydowskich sklepikach. Biedniejsi przypalali 
„na kawê” ziarna jêczmienia. Dzieci z du¿y-
mi brzuchami, na krzywiczych nogach pi³y 
mleko od gruźliczych krów – czêsto z wod¹, 
¿eby „nie za têgie”. Chodzi³o siê w „korkach” 
i „klumpach”. Wodê noszono z rzeki w wia-
drach, pos³uguj¹c siê „nosi³kami” (ze skróta-
mi, za A.F. K. Wo³oszem). Pomimo to np. lista 
placówek handlowo-us³ugowych czynnych 
w Bie¿uniu prezentowa³a siê wcale imponuj¹-
co: kilkanaście sklepów spo¿ywczych, 10 skle-
pów „kolonialnych”, kilka piekarni, 2 jad³o-
dajnie, 2 piwiarnie, rzeźnik, galanteria, sklep 
konfekcyjny, sklep odzie¿owy, artyku³y ¿ela-
zne, szewc, kamasznik, fryzjer, zegarmistrz, 
szklarz, ślusarz, stolarz, ba – introligator 
i apteka! Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e przede 
wszystkim dziêki przedsiêbiorczości miejsco-
wych ¯ydów niektóre miejscowości stanowi³y 
niemal jakby samowystarczalne organizmy 
gospodarcze. Odnotowywano te¿ nieporów-
nywalny do czasów zaborczych wzrost ak-
tywności spo³ecznej (m.in. Ochotnicza Stra¿ 
Po¿arna, Macierz Szkolna, Strzelec, Akcja 
Katolicka, harcerstwo). Wybory 1928 r. wyka-
za³y mocno lewicowe pogl¹dy mieszkañców. 
W powiecie m³awskim wygra³o PSL „Wyzwo-
lenie” z 30,4% g³osów, przed PPS – 25,6%. Po-
dobnie by³o w sierpeckim: PSL „Wyzwolenie” 
– 30,0%, PPS – 24,2%. 

II wojna światowa. Okupacja 

Pierwszy dzieñ wojny uczyni³y z nadgra-
nicznego Mazowsza Pó³nocnego pole wielkiej 

bitwy granicznej stoczonej przez Armiê Mod-
lin z si³ami niemieckimi 3. Armii Polowej 
gen. Georga Kichlera, aczkolwiek do starcia 
dosz³o na styku powiatów m³awskiego, przas-
nyskiego oraz Prus Wschodnich, natomiast te-
reny dzisiejszego pow. ¿uromiñskiego znalaz³y 
siê poza g³ówn¹ scen¹ wydarzeñ (w Zieluniu 
oczekiwa³ odwód naszych wojsk). Si³y polskie 
nie da³y siê ani pobiæ, ani rozbiæ. Utrzyma³y 
swoje pozycje, zadaj¹c agresorom znaczne 
straty w ludziach i sprzêcie. Du¿o gorzej by³o 
ju¿ w nastêpnych dniach, kiedy wskutek z³ej 
oceny sytuacji pope³niono wiele powa¿nych 
b³êdów taktycznych, które zakoñczy³y siê od-
rzuceniem si³ polskich w g³¹b bronionego te-
rytorium. 4 września 1939 r. miêdzy godzin¹ 
10 a 12 Wojsko Polskie opuści³o M³awê. Tego 
samego dnia do ewakuacji przyst¹pi³y te¿ w³a-
dze Bie¿unia i ¯uromina. 8 września region 
by³ ju¿ zajêty przez wojska niemieckie.

Po przegranej wojnie obronnej 1939 r. ¯u-
romiñskie zosta³o bezpośrednio w³¹czone 
do Rzeszy jako czêśæ prowincji Prusy Wschod-
nie, rejencji ciechanowskiej (Regierungsbez-
irk Zichenau). Rz¹dy niemieckie by³y 
tu od pocz¹tku bardziej okrutne i represyjne 
ni¿ na terenach okupowanych. Późn¹ jesieni¹ 
1939 r. przeprowadzono spis ludności po³¹czony 
z wydawaniem nowych dowodów osobistych 
(tzw. „palcówek”). Obywateli polskich wy-
zuto z mienia (rozporz¹dzenie o konfi skacie 
z 17 września 1940 r.), gospodarstwa przeka-
zuj¹c kolonistom sprowadzonym z Niemiec 
i krajów ba³tyckich. Dotychczasowych w³aś-
cicieli wywo¿ono na roboty do Rzeszy (9372 
osoby) albo eksmitowano do Generalnego 
Gubernatorstwa (5345 osób). Powa¿nie ogra-
niczono swobodê poruszania siê (m.in. zakaz 
przechodzenia z jednej gminy do drugiej bez 
przepustki), zlikwidowano polskie szkolni-
ctwo, nakazano poni¿aj¹ce „k³anianie siê” 
napotykanemu Niemcowi. Nie wolno by³o 
m.in. uczêszczaæ do kościo³a, mówiæ publicz-
nie po polsku, korzystaæ z instytucji kultury, 
uczyæ siê w szko³ach, praktykowaæ w wolnych 
zawodach, przesiadywaæ w restauracjach, ko-
rzystaæ z wiêkszych zak³adów fryzjerskich, 
nosiæ ubrania inne ni¿ odzie¿ robocz¹ i drew-
niane chodaki, jeździæ poci¹giem pośpiesz-
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nym, mieæ gramofon i aparat fotografi czny, 
robiæ zakupy w sklepach poza „godzinami 
dla Polaków”, spacerowaæ po parkach i siadaæ 
na ³awkach ulicznych(!). ¯ywnośæ reglamen-
towano w systemie kartkowym, przewiduj¹c 
miesiêcznie np. 12 kg ziemniaków, 6 kg chle-
ba, 20 dag cukru albo 125 g namiastki kawy. 
Pod koniec 1940 r. utworzono kilka lokalnych 
obozów pracy przymusowej (Czartownia, 
Gozdowo, Lisewo Du¿e, Polik, Raci¹¿), opor-
nych przetrzymywano w wiêzieniu w Sierp-
cu albo wysy³ano do obozów koncentracyj-
nych w Dzia³dowie i Stutthofi e. Wypêdzono, 
a nastêpnie wymordowano ludnośæ ¿ydowsk¹. 
Z czasem zakazano zawierania ma³¿eñstw, 
co przy obni¿eniu stopy ¿yciowej i braku po-
mocy lekarskiej spowodowa³o dramatyczny 
spadek liczby urodzeñ.

Oczywiście, tak wysoki poziom represji wy-
zwala³ te¿ desperack¹ niekiedy chêæ stawiania 
oporu. Jeszcze w 1939 r. powsta³ Zwi¹zek Wal-
ki Zbrojnej, przekszta³cony w 1942 r. w Ar-
miê Krajow¹. Jego cz³onkowie dzia³ali przede 

wszystkim w miasteczkach. Na wsi, stano-
wi¹cej przed wojn¹ bastion ruchu ludowego, 
ju¿ na prze³omie listopada i grudnia 1939 r. 
powo³ano do ¿ycia Ch³opsk¹ Organizacjê Wol-
ności „Rac³awice”, utworzon¹ przez dzia³aczy 
miêdzywojennego Centralnego Zwi¹zku M³o-
dej Wsi „Siew”. W marcu−sierpniu 1940 r. or-
ganizacja ta wesz³a w sk³ad Stronnictwa Ludo-
wego „Roch”. Ko³a gminne organizacji istnia³y 
w Bie¿uniu, Siemi¹tkowie, S³awêcinie i ¯uro-
minie. Od lata 1940 r. przyst¹piono do two-
rzenia formacji zbrojnej Ch³opska Stra¿, prze-
mianowanej później na Bataliony Ch³opskie. 
Jednocześnie z walk¹ zbrojn¹ tworzono struk-
tury Pañstwa Podziemnego. Obszar by³ego po-
wiatu sierpeckiego objê³a delegatura okrêgowa. 
Funkcjê delegata wojewódzkiego pe³ni³ od li-
stopada 1941 r. Józef Kwasiborski ps. „Niemi-
ra”, a jego zastêpc¹ na pó³nocne Mazowsze (na 
terenach wcielonych do Rzeszy) by³ Kazimierz 
I³owiecki ps. „Sierpecki”. W 1943 r. powo³ano 
sierpeck¹ delegaturê powiatow¹, na której cze-
le stan¹³ Franciszek Midura.
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Okres 1945−1947

Zainstalowanie w Polsce rz¹du sterowa-
nego z Moskwy nie zosta³o zaakceptowane 
przez spo³eczeñstwo. Proces zamieniania 
kraju w komunistycznego satelitê Moskwy 
napotyka³ na ró¿ne formy oporu. Na intere-
suj¹cym nas obszarze swoje si³y mia³ Ruch 
Oporu Armii Krajowej – oddzia³y Jana Szlumy 
ps. „Janusz”, Zygmunta Sarneckiego ps. „Lis” 
oraz najwiêkszy − Paw³a Nowakowskiego 
ps. „£ysy”, licz¹cy ok. 200 ludzi. Zwierzch-
nictwo Zrzeszenia Wolnośæ i Niezawis³ośæ 
uznawa³ dzia³aj¹cy w powiecie m³awskim 
oddzia³ Zacheusza Nowowiejskiego ps. 
„Je¿”, „¯uk”. Dzia³ania ze strony organów 
bezpieczeñstwa w latach 1945−1948 dopro-
wadzi³y do praktycznej likwidacji podzie-
mia poakowskiego. Do nurtu narodowego 
nale¿a³y oddzia³y podlegaj¹ce istniej¹cemu 
do 1949 r. XIII Okrêgowi NZW kryptonim 
„Mazowsze”, obejmuj¹cemu ówczesne po-
wiaty: M³awa, P³ock, P³oñsk, Sierpc, Lipno 

i Rypin. Komendantem by³ Stefan Bronarski 
ps. „Liśæ”, „Roman”.

Do najg³ośniejszych akcji podziemia nale¿a³ 
atak na Urz¹d Bezpieczeñstwa w M³awie, prze-
prowadzony w nocy z 2 na 3 czerwca 1945 r. 
przez po³¹czone oddzia³y WiN Zacheusza 
Nowowiejskiego oraz Wac³awa Grabowskiego 
ps. „Puszczyk”, a bêd¹cy zemst¹ za zbrodniê 
UB w Ślubowie, gdzie podczas poszukiwañ 
zastrzelono m.in. trzyletniego ch³opca i jego 
ojca, a potem nakazano zakopaæ ich cia³a 
brzemiennej matce i ¿onie. Uwolniono kil-
kadziesi¹t przetrzymywanych osób, zabijaj¹c 
3 ubowców. 21 grudnia 1945 r. zabito w Bie-
¿uniu wójta ¯uromina, cz³onka PPR Stanis³a-
wa Gulczyñskiego. 6 stycznia 1946 r. bojówka 
Boles³awa Czerkasiewicza ps. „Skowronek” 
rozbi³a w Kuczborku posterunek MO. Korzy-
staj¹c z odbywaj¹cego siê w tym dniu we wsi 
spotkania aktywu spó³dzielczego z udzia³em 
PPR, partyzanci wkroczyli do sali i… nakazali 
aktywistom partyjnym zjeśæ swoje legityma-
cje. Niestety, nied³ugo później „Skowronek” 
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zosta³ schwytany i rozstrzelany z wyroku s¹du 
doraźnego. Jeszcze 3 grudnia 1947 r. na targo-
wisku miejskim w Bie¿uniu dosz³o do spek-
takularnej akcji, w której anonimowy oddzia³ 
(Narodowego Zjednoczenia Wojskowego?) 
zastrzeli³ 6 cz³onków plutonu operacyjnego 
Komendy Powiatowej MO w Sierpcu („siepa-
czy” zaprawionych w walce z podziemiem). 
Metody dzia³ania podziemia ró¿ni³y siê jed-
nak zasadniczo od poczynañ UB. Praktycznie 
wszyscy zg³adzeni dzia³acze PPR byli uprzed-
nio wielokrotnie ostrzegani, aby zaprzestali 
swojej dzia³alności; celem akcji zbrojnych sta-
wali siê nie tyle zwolennicy nowego ustroju, 
ile denuncjatorzy maj¹cy na sumieniu wielu 
uwiêzionych, a nawet zabranych przez NKWD 
na Sybir.

Mówi¹c o zbrodniach UB w ¯uromiñ-
skiem, przypomnieæ trzeba dokonany 18 li-
stopada 1946 r. g³ośny mord polityczny, któ-
rego ofi ar¹ pad³o nale¿¹ce do PSL ma³¿eñstwo 
nauczycieli − Henryk i Zenobia Rychcikowie 
− zaanga¿owane w kampaniê przed czerwco-
wym referendum (os³awione „3 x tak”). Ofi a-
r¹ mia³ byæ z pocz¹tku tylko Henryk Rychcik, 
ale zbrodniarze zabrali te¿ z domu jego ¿onê 
bêd¹c¹ w 6 miesi¹cu ci¹¿y, odzian¹ jedynie 
w szlafrok i kapcie, która nie chcia³a roz-
staæ siê z mê¿em. Oboje, po czterodniowym 
przetrzymywaniu w nieznanych okolicznoś-
ciach, zastrzelono w lesie pod W³adys³awo-
wem. Usi³owano te¿ zabiæ kierownika szko³y 
w ¯urominie, dzia³acza PSL Stanis³awa By-
bra, ale uda³o mu siê zbiec. Sprawcy – choæ 
ich nazwiska s¹ znane − nigdy nie zostali 
ukarani, a UB mia³o taki tupet, ¿e twierdzi-
³o do momentu odkrycia zw³ok, ¿e Rychci-
kowie, przeczuwaj¹c aresztowanie, w istocie 
sami upozorowali swoje porwanie, pozosta-
wiaj¹c dwoje ma³ych dzieci.

Spo³eczeñstwo w wiêkszości nie pogo-
dzi³o siê z rz¹dami komunistów. Świadcz¹ 
o tym zebrane przez PSL wyniki odpowiedzi 
na pytanie o Senat we wspomnianym refe-
rendum z 1946 r. W 479 obwodach woje-
wództwa warszawskiego odpowiedzi na „tak” 
by³o 117 559 (19,4%), a odpowiedzi „nie” − 
487 218 (80,6%). 

PRL

Epoka PRL przynios³a wiele zjawisk, które 
odbi³y siê tak¿e na sytuacji powiatu ¿uromiñ-
skiego. Nasili³y siê procesy urbanizacyjne, 
a jedyny podówczas ośrodek miejski – ¯u-
romin − objêto w latach 60. XX w. planem 
aktywizacji mazowieckich miast. Zaliczono 
go wraz z Sierpcem do grupy miast powiato-
wych o funkcjach produkcyjno-us³ugowych 
przy przewadze us³ug dla zaplecza rolnicze-
go, podczas gdy s¹siednia M³awa mia³a siê 
staæ miastem powiatowym o funkcjach prze-
mys³owo-us³ugowych, o dominuj¹cej funkcji 
przemys³owej, a niedaleki Raci¹¿ – miastem 
o przewadze us³ug dla najbli¿szego zaple-
cza rolnego. To zdefi niowanie zdecydowa³o 
o kierunku inwestycji, do których nale¿a³o 
tu m.in. uruchomienie w 1974 r. w oparciu 
o maj¹tek Pañstwowego Ośrodka Maszy-
nowego fi lii Fabryki Maszyn ¯niwnych im. 
Marcelego Nowotki „Agromet” w P³ocku, 
s³yn¹cej przede wszystkim z produkcji kom-
bajnów marki Bizon. 

Reszcie regionu czas wype³nia³y takie ele-
menty PRL-owskiej rzeczywistości, jak skup 
¿ywca, sztuczna inseminacja krów, dzia³al-
nośæ w kó³kach rolniczych, rozwój gminnych 
Kó³ Gospodyñ Wiejskich i Zwi¹zku M³odzie-
¿y Wiejskiej – s³owem „ma³a stabilizacja”. 
Pewien wstrz¹s przynios³a dopiero na prze³o-
mie lat 60. i 70. XX w. regulacja Wkry, która 
zmieni³a dotychczasowe podmok³e ³¹ki w ¿yz-
ne pola uprawne i pastwiska. Niew¹tpliwym 
osi¹gniêciem by³a budowa sieci dróg oraz elek-
tryfi kacja. Na pocz¹tku lat 70. XX w. przesta-
wiono siê na produkcjê zwierzêc¹, zw³aszcza 
na hodowlê drobiu. Ta ga³¹ź gospodarki kwit-
nie w najlepsze do dziś.

Wspó³czesnośæ 

Pod wzglêdem gospodarczym odrodzony 
wraz z reform¹ administracyjn¹ z 1999 r. po-
wiat ¿uromiñski ma charakter rolniczo-prze-
mys³owy. Powierzchnia gruntów ornych wy-
nosi 48%, ³¹k i pastwisk – 24%, lasów – tylko 
18%. Jak powiedzieliśmy, wyró¿nia siê bardzo 
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wysokim poziomem produkcji rolno-spo¿yw-
czej, szczególnie drobiarskiej. Pod wzglêdem 
produkcji zwierzêcej zajmuje pierwsze miej-
sce w ca³ym województwie mazowieckim. 
Bia³e, pod³u¿ne pawilony przemys³owych 
ferm kurzych stanowi¹ w wielu miejscach 
niemal dominuj¹cy element krajobrazu. Licz-
ba ferm przekroczy³a ju¿ 400, ci¹gle powstaj¹ 
nowe. W produkcji roślinnej w blisko 5,4 tys. 
gospodarstw indywidualnych przewa¿a upra-
wa zbó¿, ziemniaków, buraków cukrowych. 
£atwośæ dostêpu do produktów rolnych sprzy-
ja rozwojowi przemys³u spo¿ywczego. Jed-
nym z g³ównych przetwórców jest „Bakoma” 
sprowadzaj¹ca surowiec do swoich zak³adów 
w El¿bietowie ko³o Sochaczewa. Natomiast 
najbardziej prê¿ne fi rmy dzia³aj¹ce na terenie 
powiatu w dziedzinie przetwórstwa ¿ywno-
ści to Spó³dzielnia Mleczarska w ¯urominie, 
PPHU „Z³ota Kurka”, Zak³ad Rzeźniczo-Wêd-
liniarski w Bie¿uniu. Z innych ga³êzi przemys³u 
trzeba wymieniæ producenta czujników Tomic 
S.A. w ¯urominie (zak³ad za³o¿ony w 1979 r.
 jako Unitra-Unitech), wytwórniê sprzêtu na-
g³aśniaj¹cego LDM „Electronic” w ¯urominie 
oraz ulokowan¹ tak¿e w stolicy powiatu fi rmê 
„Max-Parkiet” wytwarzaj¹c¹ parkiety, mo-
zaiki i palety. W powiecie wystêpuj¹ bardzo 
bogate z³o¿a surowców mineralnych: piasku, 
¿wiru i pospó³ki, o ³¹cznej zasobności 5 mln 
ton. Obecnie dzia³aj¹ ¿wirownie w Gościszce, 
Osówce, Galuminie, Rudzie i £¹¿ku. Pośród 
najwa¿niejszych wydarzeñ doby wspó³czesnej 
wymieniæ nale¿y odzyskanie praw miejskich 
przez Bie¿uñ w 1994 r.

Pinkas, czyli Memorbuch 

Zastanawiaj¹c siê nad materialnymi i nie-
materialnymi pami¹tkami przesz³ości po-
wiatu ¿uromiñskiego, nie mo¿na pomin¹æ 
niezwyk³ych, jedynych w swoim rodzaju świa-
dectw, jakie stanowi¹ ksiêgi pamiêci, zwane 
po hebrajsku pinkas, a w jidysz – Memorbuch. 
Spisywano je po II wojnie światowej w ziom-
kostwach tych, którzy przetrwali Holokaust, 
a przed 1939 r. zamieszkiwali w tej samej miej-
scowości, znali te same osoby, zdarzenia i miej-
sca. Autorzy pragnêli zachowaæ w pamiêci, dla 

siebie i innych, obraz bogatego, rozwijaj¹cego 
siê przez stulecia ¿ydowskiego ¿ycia sprzed 
Zag³ady, a tak¿e zarejestrowaæ obraz przebiegu 
jego tragicznego koñca. Ksiêgi pamiêci spisy-
wane s¹ w hebrajskim lub w jidysz czêsto te¿ 
zawieraj¹ streszczenie po angielsku. Z regu³y 
w tytule umieszczona jest nazwa miejscowo-
ści oraz (w wersji hebrajskiej) s³ówko pinkas 
(kronika), sefer (ksiêga) albo ickor-buch (ksiê-
ga pamiêci). Typowy uk³ad zawiera zarys dzie-
jów miejscowości, teksty dotycz¹ce ró¿nych 
aspektów minionego świata (religia, gospodar-
ka, spo³eczeñstwo, polityka, kultura, organi-
zacje), teksty monografi czne (np. szczegó³owe 
opisy ulic), teksty biografi czne, wreszcie czêśæ 
o Zag³adzie oraz spisy ofi ar lub nekrologi. Bo-
gaty jest tak¿e materia³ ilustracyjny. 

Do 1989 r. wiedza o ksiêgach pamiêci by³a 
w Polsce bardzo s³aba, a ich najwiêksze kolek-
cje, m.in. 650 ró¿nych Memorbuch w nowo-
jorskiej Bibliotece Publicznej, pokaźne ksiê-
gozbiory nowojorskich YIVO Institute oraz 
Jewish Theological Seminary, Brandeis Uni-
versity w Waltham oraz Biblioteki Kongresu 
w Waszyngtonie, pozostawa³y praktycznie 
niedostêpne. Dopiero w ostatnim dwudziesto-
leciu powsta³y du¿e zasoby tego typu wydaw-
nictw w ¯ydowskim Instytucie Historycznym 
w Warszawie oraz w Zak³adzie Kultury i Histo-
rii ̄ ydów Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odow-
skiej w Lublinie. W³aśnie tej drugiej placówce 
zawdziêczamy bardzo cenn¹ bibliografi ê ksi¹g 
pamiêci, z której z 646 znanych wydawnictw 
tego typu a¿ 540 upamiêtnia gminy ¿ydow-
skie z II Rzeczypospolitej. UMCS wyda³ tak¿e 
w 2009 r. wybór tekstów z ksi¹g zatytu³owany 
Tam by³ kiedyś mój dom… Bardzo wa¿nym 
narzêdziem popularyzacji i udostêpniania tre-
ści Memorbuch sta³ siê równie¿ w ostatnich 
latach Internet.

W³aściwie wszystkie ze wspomnianych 540 
„ksi¹g pamiêci” zas³uguj¹ na t³umaczenie 
na polski jako alternatywne źród³a do pozna-
wania przesz³ości. Jednak dokonanie prze-
k³adu nastrêcza wielu k³opotów, pocz¹wszy 
od braku wiadomości o istnieniu źród³a, które 
mog³o pojawiæ siê w Izraelu, Stanach Zjed-
noczonych albo Argentynie, poprzez k³opot 
z pozyskaniem egzemplarza, sprawê zgody 
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na t³umaczenie i samego t³umaczenia. Trze-
ba tak¿e znaleźæ wydawcê w Polsce, środki 
na publikacjê, zapewniæ dystrybucjê. Tym bar-
dziej na uwagê zas³uguje, ¿e dziêki wysi³kom 
Muzeum Ma³ego Miasta w Bie¿uniu, Towa-
rzystwa Przyjació³ Bie¿unia oraz Kancelarii 
Radcy Prawnego Marka Kowalczyka zarówno 
Bie¿uñ, jak ¯uromin maj¹ ju¿ swoje polskie 
edycje „ksi¹g pamiêci”, co czyni powiat ¿uro-
miñski pod tym wzglêdem pozytywnym pio-
nierem w skali ogólnopolskiej.

Jako pierwsza z nich, nak³adem Towarzy-
stwa Przyjació³ Bie¿unia oraz Muzeum Ma-
³ego Miasta w Bie¿uniu Oddzia³u Muzeum 
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ukaza³a siê 
w 2009 r. Ksiêga pamiêci ¯ydów bie¿uñskich, 
stanowi¹ca t³umaczenie orygina³u opubliko-
wanego w Izraelu w 1956 r. przez tamtejsze 
Ziomkostwo Bie¿unian. Zajrzyjmy do środka. 
Charakter wstêpny maj¹ 3 teksty: Przedmo-
wa do wydania polskiego Szewacha Weissa, 
Wstêp do wydania izraelskiego Jegaela Kara-
miego (Weingartena) oraz Kalendarium dzie-
jów Bie¿unia do 1942 r. Stanis³awa Ilskiego 
i Jerzego Piotrowskiego. Dalej nastêpuje czêśæ 

zatytu³owana Relacje i wspomnienia z³o¿ona 
zarówno z tekstów o Zag³adzie (Zag³ada ¯y-
dów Bie¿unia, W piekle Auschwitz-Birkenau), 
jak odnosz¹cych siê do czasów wcześniejszych 
(Wspomnienia z mojego miasteczka Bie¿unia, 
Wspomnienia o ¿yciu spo³ecznym i partii Po-
alej Syjon, Chasydyzm i chasydzi w Bie¿uniu, 
Nazywa³o siê Bie¿uñ itd.). Czêśæ drug¹ stano-
wi spis zmar³ych zatytu³owany B³ogos³awio-
nej pamiêci mêczennicy naszego miasteczka 
Bie¿unia, zabici, zamordowani i spaleni przez 
morderców niemieckich w latach 1939−1944. 
Ca³ośæ opatrzona jest obfi tymi wspó³czesnymi 
komentarzami, pos³owiem i s³owniczkiem, 
wszystko pióra Artura K.F. Wo³osza. 

W tym samym 2009 r. pod patronatem 
Towarzystwa Przyjació³ Bie¿unia oraz Kan-
celarii Radcy Prawnego Marka Kowalczyka 
ukaza³a siê tak¿e polska wersja Ksiêgi Pamiê-
ci ¯ydów ¿uromiñskich, oparta na wydaniu 
opublikowanym w 1992 r. w Izraelu. Tak¿e 
tutaj znajdujemy szeroki obraz świata sprzed 
Holokaustu widzianego z perspektywy ¿y-
dowskiej, a tak¿e wstrz¹saj¹ce relacje z okre-
su samej Zag³ady.
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Ślady gotyku, najdawniejszego stylu archi-
tektonicznego, jaki pojawi³ siê na obszarze 

wspó³czesnego powiatu ¿uromiñskiego, s¹ ni-
k³e. Mo¿na znaleźæ je paradoksalnie w bardzo 
późnym, jak na gotyk, obiekcie – XVII-wiecz-
nym kościele w Kuczborku. Charakter gotycki 
maj¹ tu prostok¹tna szeroka nawa z czworo-
boczn¹ wie¿¹ od zachodu oraz trójbocznie 
zamkniête prezbiterium. Jednak¿e architekt 
tej budowli zastosowa³ równocześnie uk³ad 
dwóch symetrycznych kaplic przy nawie, ty-
powy dla 1. po³. XVII w. 

O budownictwie świeckim w tym stylu 
nie wiemy zbyt wiele. Jedyne, nik³e pozosta-
³ości, jakie jeszcze mo¿na znaleźæ w terenie, 
to relikty XV-wiecznej fortalicji Świnków w Sar-
nowie. Znajdowa³a siê na wzgórzu otoczonym 

bagnami. W 1480 r. sta³y tu: „s³up” – obronna 
wie¿a mieszkalna, „przygródek”, most zwodzo-
ny i samborze (pomieszczenie dla stra¿y w bra-
mie zamkowej). Nic nie wiadomo natomiast 
o za³o¿eniu obronnym w Karniszynie.

Z powiatu ¿uromiñskiego znany jest tak¿e 
cenny przyk³ad rzeźby gotyckiej w postaci Pie-
ty z pocz¹tku XV w., pierwotnie umieszczonej 
w kapliczce s³upowej w Lutocinie. Obecnie jed-
nak zabytek ten przechowywany jest w Muze-
um Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, a do kapliczki 
wstawiono wspó³czesn¹ ludow¹ kopiê. Późno-
gotyckie monstrancje zachowa³y siê w Lutoci-
nie i Poniatowie. W Poniatowie przechowywa-
ne jest tak¿e późnogotyckie pude³ko na hostiê, 
z wyrytym przedstawieniem Veraikonu na tle 
kraty z kolcami, typowym dla XV w.

Gotyk

Obiekty zabytkowe

33 Pozostałości gotyku można rozpoznać w kształcie korpusu kuczborskiej świątyni
34 Ludowa rzeźba zastąpiła gotycką pietę w Lutocinie

33 34
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W powiecie ¿uromiñskim nie ma obecnie 
¿adnego obiektu w stylu renesansowym. 

Tym niemniej nie mo¿na zapominaæ o jeszcze 
miejscami czytelnych reliktach za³o¿enia ufor-
tyfi kowanej rezydencji Kretkowskich w Bie¿u-
niu. W 1. po³. XVII w., w rozwidleniach Wkry, 
powsta³a realizacja schematów nowow³o-
skich obronnej architektury bastionowej. By³a 
to tzw. rezydencja sprzê¿ona z miastem.

Z mobiliów wymieniæ trzeba kielichy póź-
norenesansowe przechowywane w Lutocinie, 

Poniatowie i Zieluniu. Cenny jest zw³aszcza 
kielich zieluñski z po³owy XVII w., wyró¿nia-
j¹cy siê a¿urowym nodusem z hermami (no-
dus – zgrubienie na trzonie ³¹cz¹cym czarê 
ze stop¹ kielicha; herma – element dekoracyj-
ny w formie czworok¹tnego s³upka zwê¿aj¹-
cego siê do do³u, gór¹ zakoñczony popiersiem 
lub rzeźb¹ g³owy). To bardzo rzadka forma 
uchwytu, znana poza tym tylko z kielicha 
z klasztoru Franciszkanów w Krakowie (ok. 
1640).

Renesans 

35

35 W obiektach zespołu pałacowego w Bieżuniu można rozpoznać cechy renesansu

Barok

Barok zapisa³ siê przede wszystkim monu-
mentalnym za³o¿eniem zespo³u klasz-

tornego w ¯urominie. Wybudowane w latach 
60.−80. XVIII w. kośció³ i klasztor przewi-
dziane by³y pocz¹tkowo dla jezuitów z Pu³tu-

ska. Po kasacie tego zakonu w 1773 r., gmachy 
przekazano jednak reformatom sprowadzo-
nym z klasztoru na £¹kach Bratiañskich ko³o 
Nowego Miasta Lubawskiego. Świ¹tynia 
stanowi jeden z najwiêkszych barokowych 
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kościo³ów w diecezji p³ockiej. W jej planie 
znaleźæ mo¿na odniesienia do niezrealizo-
wanego kościo³a jezuickiego w Ostrogu (pro-
jekt z 1629 r.!) oraz do kościo³a parafi alnego 
w Wolsztynie w Wielkopolsce. Typ późno-
barokowej wielkopolskiej hali reprezentuje 
tu zw³aszcza trzynawowe, halowe wnêtrze, 
rozdzielone masywnymi prostok¹tnymi fi la-
rami. Natomiast wyposa¿enie tego kościo³a 
ma ju¿ charakter rokokowy. Stanowi dobry 
przyk³ad wstrzemiêźliwej, pe³nej powagi sny-
cerki typowej dla wnêtrz u¿ytkowanych przez 
reformatów. Jego kluczowy element stanowi 
zespó³ o³tarzy z ciemnego orzechowego drew-
na, o surowej i oszczêdnej postaci.

Drugim, o wiele skromniejszym obiektem 
barokowym jest kośció³ w Bie¿uniu z 1766 r. 
Jego pierwotna postaæ zosta³a jednak znie-
kszta³cona przez rozbudowê w 2. po³. XIX w. 
Tak¿e w Bie¿uniu na ty³ach zrujnowanej rezy-
dencji znajduj¹ siê pozosta³ości barokowego 
ogrodu symetrycznego, otoczonego nizinnymi 
fortyfi kacjami wodnymi. Sam dwór ma nato-
miast cechy klasycystyczne i neogotyckie.

Wyposa¿enie barokowe mo¿na znaleźæ 
jeszcze w kościele w Kuczborku. S¹ to o³tarze 
datowane na po³owê XVIII w. oraz rokokowa 
chrzcielnica w kszta³cie muszli, o formach 
znanych przede wszystkim z rejonu toruñsko-

-bydgoskiego. Utrzymana w podobnym duchu 
barokowo-klasycystyczna chrzcielnica zacho-
wa³a siê równie¿ w kościele w Zieluniu. Ostat-
nim, bardzo późnym przejawem baroku jest, 
pochodz¹cy z 1825 r., wystrój kościo³a w Lu-
bowidzu, w którym mieszaj¹ siê elementy ba-
rokowe i rokokowe z klasycystycznymi.

Malarstwo barokowe reprezentuje zacho-
wany w Poniatowie XVII-wieczny wizerunek 
Matki Boskiej Bolesnej z cia³em Chrystusa, 
przywieziony w XVII w. z Rzymu, a wzorowa-
ny na w³oskim warsztacie Carraccich. W koś-
ciele w ¯urominie znajduje siê otoczony kul-
tem obraz Matki Boskiej ¯uromiñskiej (przed 
1708), ukazuj¹cy św. Antoniego Padewskiego 
z Dzieci¹tkiem oraz Matkê Bosk¹ i Go³êbicê 
Ducha Świêtego w ob³okach. W kaplicy w Dêb-
sku zbudowanej w 1999 r. (orygina³ przeniesio-
no do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu) 
przetrwa³a wykonana w XVIII w. kopia obrazu 
Matki Boskiej ze Zdzie¿a pod Borkiem Wielko-
polskim (znana jako Matka Boska Zdziszew-
ska). Naśladowca wielkopolskiego wizerunku 
skopiowa³ tu nie tylko g³ówne postaci Maryi 
i Dzieci¹tka, ale tak¿e… tabliczki wotywne, 
które otacza³y orygina³ ok. 1800 r. 

Cenne przyk³ady rzeźby barokowej stano-
wi¹ fi gury Chrystusa Zmartwychwsta³ego 
w Chamsku (XVII w.) oraz o³tarzowe w ¯u-

36 Świątynia w Żurominie jest jednym z największych barokowych kościołów w diecezji płockiej
37 Trzynawowe, halowe wnętrze kościoła w Żurominie

36 37
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rominie (3. æw. XVIII w.), zw³aszcza św. Kata-
rzyna, oraz Ukrzy¿owanie z o³tarza g³ównego 
w Bie¿uniu (2 po³. XVIII w.). Charakter wczes-
nobarokowy maj¹ kielichy z Poniatowa − naj-
cenniejszym z nich jest powsta³y w toruñskim 
warsztacie Jakuba Sachsa (czynnym w latach 

1647−1682), niemal identyczny z przechowy-
wanym w kościele parafi alnym w Gostyninie. 
W kościo³ach w ¯urominie i Bie¿uniu zacho-
wa³y siê z kolei bardzo wartościowe zbiory 
kilkudziesiêciu tabliczek wotywnych z blach 
srebrnych (XVIII−XIX w.).

38 Kościół pw. Świętej Trójcy w Bieżuniu
39 XVII-wieczny wizerunek Matki Boskiej Bolesnej z ciałem Chrystusa w kościele w Poniatowie

38 39

Detale późnobarokowe znaleźæ mo¿na 
tak¿e w najwcześniejszych zachowa-

nych obiektach budownictwa drewnianego. 
S¹ nimi XVIII-wieczne (albo z koñca XVII w.): 
ośmioboczna kaplica fi lialna w Dêbsku (obec-
nie w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu) 

Budownictwo drewniane
oraz kaplica cmentarna w Kuczborku. Do póź-
niejszych nale¿¹ 3 kościo³y z 1. æw. XIX w.: 
w Chamsku, Lubowidzu oraz Poniatowie 
(szczególnie udany pod wzglêdem estetycz-
nym). Budownictwo drewniane zosta³o wypar-
te w 2. po³. XIX w. przez świ¹tynie murowane.
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Druga po³. XIX w. przynios³a powstanie 
wielu obiektów sakralnych utrzymanych 

w modnych podówczas stylach historycznych. 

S¹ to świ¹tynie neogotyckie w Lutocinie, Sar-
nowie i Zielonej oraz eklektyczny kośció³ 
w Zieluniu.

Style historyczne

40 Ośmioboczna kaplica z Dębska z 2. poł. XVII w., obecnie w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
41 XIX-wieczny drewniany kościół w Poniatowie
42 XIX-wieczna dzwonnica w Lubowidzu

40 41 42

43 Świątynia 
w Zielonej 
typowa dla 
XIX-wiecznej 
prowincji 
mazowieckiej

44 Neobarokowy 
kościół 
z Zieluniu

43 44

Tradycja Mazowsza42

powiat zurominski.indd   42powiat zurominski.indd   42 2012-11-23   21:09:332012-11-23   21:09:33



Za tradycyjne uk³ady przestrzenne Ma-
zowsza Pó³nocnego uznaæ mo¿na 

– na przyk³adzie choæby zaproponowanego 
przez prof. Mariana Pokropka uk³adu skan-
senu w Sierpcu – zespo³y wiejskie: rzêdówkê, 
ulicówkê i przysió³ek placowy oraz zespó³ 
dworski. Rzêdówka stanowi³a typ wsi cha-
rakteryzuj¹cy siê luźn¹ zabudow¹ roz³o¿on¹ 
wzd³u¿ drogi, najczêściej po jej jednej stronie 
i prostopadle do drogi biegn¹cymi szerokimi 
pasami pól. By³a form¹ bardzo późn¹, wpro-
wadzon¹ przez w³adze pruskie pod koniec 
XVIII w., a jej gwa³towne rozpowszechnienie 
nast¹pi³o dopiero w XIX w. wraz z komasacj¹ 
gruntów. Odmiennie prezentowa³a siê uli-
cówka, gdzie wzd³u¿ jedynej drogi zabudowa 
by³a po obu stronach i mia³a charakter zwarty, 
przez co wnêtrze ulicy przywodzi³o na myśl 
rozwi¹zania miejskie. Wreszcie przysió³ek 
placowy mia³ zabudowê zgrupowan¹ wokó³ 
niewielkiego placu, z naro¿nika którego wy-

chodzi³a droga wyjazdowa. Warto pamiêtaæ, 
¿e w sk³ad wspomnianych za³o¿eñ wchodzi-
³y nie tylko du¿e obiekty tradycyjnego bu-
downictwa ludowego, ale tak¿e formy ma³ej 
architektury: go³êbniki, kapliczki, pasieki, 
studnie. We wszystkich typach zabudowy tra-
dycyjnymi materia³ami by³y drewno sosno-
we, glina oraz kamieñ, przy czym dwa ostat-
nie stosowano nawet szerzej ni¿ gdzie indziej, 
a to wskutek niedostatku lasów i wysokich 
cen drewna. Dachy poszywano s³om¹.

Ju¿ w 2. po³. XIX w. tradycyjne budowni-
ctwo ludowe Mazowsza Pó³nocnego zaczê³o 
ulegaæ znamiennym transformacjom. Zarzu-
cono archaiczne rozwi¹zania w postaci kon-
strukcji wieñcowej i dachu czterospadowe-
go na rzecz konstrukcji sumikowo-³¹tkowej 
i dachu dwuspadowego (naczó³kowego). By³ 
to wstêp do notowanego ju¿ od koñca I wojny 
światowej zupe³nego zaniku tradycyjnego bu-
downictwa ludowego, spotêgowanego jeszcze 

Układy przestrzenne, architektura ludowa

45 Zagroda z 1902 r. średniozamożnego chłopa, przeniesiona ze wsi Jonne k. Bieżunia – Muzeum Wsi Mazowie-
ckiej w Sierpcu

46 Przydrożny krzyż z okolic wsi Zimolza stanowi ciekawy element małej architektury budownictwa ludowego

45 46

Dziedzictwo kulturowe regionu
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kolejnymi wojnami oraz przemianami spo-
³ecznymi na wsi.

Pragn¹cy przestudiowaæ tradycyjn¹ architek-
turê pó³nocnego Mazowsza zrobi¹ najlepiej, 
udaj¹c siê do nieodleg³ego Sierpca. Do tamtej-
szego skansenu przeniesiono 2 bardzo cenne 
obiekty: zagrodê średniorolnego ch³opa z oko-
lic Bie¿unia oraz jedyn¹ w swoim rodzaju kuź-
niê z ¯uromina. 

Zagroda zosta³a wystawiona w 1902 r. 
we wsi Jonne. Sk³ada siê z cha³upy o ścianach 
konstrukcji sumikowo-³¹tkowej, z dachem 
dwuspadowym poszytym s³om¹. Pierwotnie 
wnêtrze by³o podzielone na 2 izby (kuchniê 
i pokój), przedzielone sieni¹. Po podziale ma-
j¹tku miêdzy dzieci nast¹pi³a jednak przebu-
dowa, polegaj¹ca na przeprowadzce rodziców 
do kuchni oraz wydzieleniu z czêści pokoju 

nowego pomieszczenia kuchennego. Obok 
cha³upy zrekonstruowano piwnicê do prze-
chowywania ziemniaków i warzyw. Planuje siê 
jeszcze dostawienie stodo³y i glinianej obory.

W czasach, kiedy pos³ugiwano siê w rolni-
ctwie koñmi, wozami i narzêdziami, kuźnia 
funkcjonowa³a w ka¿dej wiêkszej miejscowo-
ści. Zak³ad z ¯uromina powsta³ ok. 1914 r. 
Pod wzglêdem konstrukcyjnym jest to budow-
la z bali sosnowych, o konstrukcji sumikowo-
-³¹tkowej, nakryta dachówk¹. Wejście wiedzie 
przez podcieñ podtrzymywany przez dwa s³u-
py – rozwi¹zanie charakterystyczne dla dwo-
rów i miasteczek. Wewn¹trz zrekonstruowano 
palenisko, wstawiono rêczny miech, zebrano 
du¿y zestaw narzêdzi kowalskich. W zak³a-
dzie s¹ ci¹gle produkowane tradycyjne detale 
potrzebne przy budowie obiektów skansenu.

Etnografi a

Pod wzglêdem etnografi cznym pow. ¿uro-
miñski le¿y na tzw. Mazowszu Starym, 

czyli w pó³nocno-zachodniej czêści Mazow-
sza, s¹siaduj¹cej na zachodzie z ziemi¹ do-
brzyñsk¹, Mazurami na pó³nocy oraz Kurpia-
mi na wschodzie. Region ten dzieli siê na kilka 
mniejszych czêści, m.in. Mazowsze P³ockie, 
Mazowsze Ciechanowskie oraz Zawkrze. 

Pierwsz¹ szerok¹ charakterystykê Mazow-
sza Starego sporz¹dzi³ ju¿ Oskar Kolberg 
w V tomie swojego Ludu, wydanym w 1890 r. 
Zalicza on tam obszar wspó³czesnego powia-
tu ¿uromiñskiego do Mazowsza P³ockiego, 
uto¿samianego pocz¹tkowo z przedrozbio-
rowym województwem, które dosyæ w daw-
nych swych granicach szczup³e, z³o¿one by³o 
z powiatów p³ockiego, bielskiego, raci¹skiego, 
sierpeckiego, p³oñskiego, szreñskiego, nidz-
borskiego i m³awskiego (Trzy ostatnie, le¿¹ce 
nad rzek¹ Wkr¹, sk³ada³y ziemiê zawskrzyñ-
sk¹), a po 1815 r. poszerzy³o siê m.in. o du¿¹ 
po³aæ ziemi dobrzyñskiej, tworz¹c¹ później 
obwód lipnowski. Z poszczególnych miej-
scowości zajmuj¹ go bli¿ej Kuczbork (który 
Kolberg nazywa te¿ Kud¿borkiem), ¯uromin, 
Zieluñ, Lubowidz i Bie¿uñ. Najciekawsza 

jest wzmianka o ̄ urominie oraz znajduj¹cym 
siê tam wizerunku maryjnym: U spodu obra-
zu po lewej stronie widaæ skrzyniê i na niej 3 
z³ote gwiazdy. To przypomina widzenie jakie 
mia³ pewien pobo¿ny mieszczanin ¯uromi-
na, przechowuj¹cy u siebie w skrzyni obraz 
Ś. Antoniego. Chatkê, w której to zdarzenie 
mia³o miejsce, niedaleko od kościo³a po³o¿o-
n¹, dziś jeszcze pokazuj¹. Kolberg zamiesz-
cza te¿ d³u¿sz¹ charakterystykê ch³opskich 
mieszkañców Mazowsza P³ockiego, których 
nazywa Mazurami: Silnie zbudowany, jest on 
krzepki do roboty, wytrwa³y na niepogodê 
i bitny. Barwa w³osów jest w ogóle jasn¹; 
w okolicach Ciechanowa i M³awy liczba 
blondynów widocznie przewa¿a. Barwa oczu 
bywa zwykle siwa. Prócz wymienionych wy-
¿ej w³aściwości fi zycznych i przymiotów mo-
ralnych, s¹ nadto Mazurzy w zwyk³ych ¿ycia 
stosunkach, równie jak i Litwini, baczni 
i ostro¿ni, acz mniej mo¿e od tych ostatnich 
przebiegli. Namyślaj¹ siê i oci¹gaj¹ z s¹dem 
o rzeczy dośæ d³ugo, wszak¿e raz powziê-
te postanowienie lubi¹ szybko i stanowczo 
za³atwiaæ. Mniej ruchliwi i uczynni a bar-
dziej szorstcy w obejściu ni¿ Krakowiacy, 
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s¹ jednak w danych razach równie jak tam-
ci szczodrzy, a w gniewie równie popêdliwi 
(nawet gwa³towni) i do bójki skorzy. Zagon 
swej po ojcach oddanej im lub odziedziczo-
nej ziemi uprawiaj¹ pilnie i skrzêtnie, maj¹ 
te¿ doñ przywi¹zanie, i¿ go sobie przez z³ych 
s¹siadów wydrzeæ nie dadz¹; i st¹d to (w ra-
zie zatargów) powstaje owa mania procesów, 
która dla obu stron czêsto tak niefortunnie 
siê koñczy. Mimo przyrod¹ im wskazanego, 
wiêc ci¹g³ego i starannego zajmowania siê 
rol¹ i byd³em na swym lub wyznaczonym 
sobie gruncie ma³o jeszcze dbaj¹ o ulepsze-
nie tej roli środkami jakie nowsza agrono-
mii wskazuje nauka; wypasaæ te¿ swe byd³o 
na cudzym kawa³ku ziemi nie jest dla nich 
rzecz¹ zbyt zdro¿n¹, a osobliwie szukaæ pa-
stwisk po pobliskich gajach i lasach, do któ-
rych cienia i ch³odu dot¹d jak niegdyś wro-
dzony jeszcze czuj¹ poci¹g. 

Tradycyjna kultura ludowa w ¯uromiñ-
skiem przetrwa³a w stopniu nieporównanie 
mniejszym ni¿ na Kurpiach, a nawet Mazu-
rach. Jej zanik przypad³ ju¿ na 2. po³. XIX w., 
a dokona³ siê pod wp³ywem silnych pr¹dów 
miejskich (P³ock, M³awa, Ciechanów) oraz 
bardzo wczesnej modernizacji wsi, wywo-
³anej przez komasacje na dobrych jakościo-
wo glebach, powstanie du¿ych gospodarstw 
i wprowadzenie ulepszonego p³odozmianu. 
Zwróæmy uwagê, ¿e stanowi¹ce silny impuls 

modernizacyjny oczynszowanie ch³opów 
Andrzej Zamoyski przeprowadzi³ w dobrach 
bie¿uñsko-¿uromiñskich ju¿ w 1760 r. – po-
nad 100 lat wcześniej ni¿ nast¹pi³o og³oszo-
ne przez carat uw³aszczenie. Do tego dosz³y 
masowe migracje zarobkowe, tak¿e do Prus 
Wschodnich i Ameryki. Ju¿ w okresie rozkwi-
tu „ludoznawstwa” nie by³o szans na przepro-
wadzenie kompleksowych badañ etnografi cz-
nych na obszarze na pó³noc od Wkry. Dlatego 
o tutejszej kulturze ludowej nale¿y mówiæ 
zasadniczo w czasie przesz³ym, co jednak 
nie oznacza jej ca³kowitego zaniku. Co wiêcej, 
w stosunkowo niedawnej przesz³ości pojawi³y 
siê nawet nowe zjawiska z pogranicza twór-
czości ludowej i nieprofesjonalnej, jak opisany 
poni¿ej, a zaistnia³y tak¿e w ¯uromiñskiem, 
fenomen rzeźby sierpeckiej. Inne, ci¹gle ¿ywe 
zjawiska, to elementy krajobrazu kulturowego, 
jakim s¹ przydro¿ne fi gurki, kapliczki, krzy¿e 
o ró¿nej genezie (kult maryjny, epidemie itp.), 
ci¹gle stanowi¹ce ośrodki ¿ycia duchowego, 
zw³aszcza w postaci Nabo¿eñstwa Majowego, 
odprawianego w formie litanii do Najświêtszej 
Marii Panny, odmawianej wspólnie w poszcze-
gólnych wioskach. Inn¹ specyfi k¹ powiatu ¿u-
romiñskiego jest kulturotwórcza dzia³alnośæ 
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, uświetnia-
j¹cych swoj¹ obecności¹ ró¿nego rodzaju uro-
czystości pañstwowe, kościelne, samorz¹dowe 
oraz przegl¹dy.

Mowa ludności Mazowsza Starego prezen-
towa³a wszystkie cechy dialektu mazo-

wieckiego, zatem: mazurzenie − wymawianie 
g³osek s, z, c, dz w miejsce sz, ¿, cz, d¿ (czysto 
– cysto, szyja – syja, ¿yto – zyto); dodawanie „³” 
w nag³osie (oko – ³oko, owca – ³owca); zamia-
na „a” w „o” zw³aszcza w grupach „-a³” (wsta³ 
– wsto³); wymowa grup g³osek „ge”, „ke” (cu-
kierek – cukerek); wymowa grup g³osek „-ami”, 
„-emi”, „-ymi” jako „-amy”, „-emy”, „-ymy” (rê-
kami – rêkamy); wymow¹ tward¹ „l” przed „i” 
(lizak – lyzak); przechodzeniem „bi-” w „bchi-” 
lub „bzi” (bia³y – bchia³y, bzia³y); przechodze-

Dialekt
niem „mi” w „mni” (mia³ – mnia³); przecho-
dzeniem „pi-” w „pchi” lub „psi” (pies – pchies, 
psies); stosowaniem przyrostka „-ak” w na-
zwach istot niedoros³ych (dzieciak).

Nazwy niektórych przedmiotów w gwa-
rze Mazowsza Starego: baran − masielnica 
na korbkê; bezmiar – waga; chojka – choin-
ka; fl et – wazon; genera³ – nocnik; kapota – 
p³aszcz; karczemniak – kieliszek; kipa – kosz; 
kierzanka – masielnica; kó³ko – ko³owrotek; 
krakowiak − garnek gliniany z krótk¹ szyj¹ 
i jednym uchem; niecka – korytko; oran¿a-
dówka − butelka do podpiwku; p³achta – 
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prześcierad³o; pokusa − grzebieñ do odrywa-
nia g³ówek lnu; przezmiar – waga; pszczylek 
− lampa naftowa; pude³ko – sanie; rêcznik 
– ścierka; siundy − nosid³a do wody; srulek − 
lampa naftowa; statek – talerz; stêpka – moź-
dzierz; suka − piesek do butów; szmaciak − 

chodnik na pod³ogê; śramczyk – pó³ka; zajdy 
− sanie do sprzêtu. 

Zainteresowanych odsy³amy do wspomnieñ 
wojennych ks. prof. Jana Śledzianowskiego, 
który w swojej ksi¹¿ce Ona by³a taka (Kielce 
2009) odtworzy³ dialogi w miejscowej gwarze.

Strój ludowy z terenów pow. ¿uromiñskiego, 
a w³aściwie ca³ego Mazowsza P³ockiego, 

znamy dziêki rekonstrukcji dokonanej przez 
Aleksandra B³achowskiego (1972). Wcześniej 
problem tych strojów nie by³ przedmiotem ba-
dañ naukowych. Co gorsza, w czasie okupacji 
hitlerowskiej nieopracowane zbiory etnogra-
fi czne Towarzystwa Naukowego P³ockiego 
uleg³y ca³kowitemu zniszczeniu – dos³ownie 
nie zachowa³ siê nawet strzêp stroju. Niemal 
wszystko, co jest dziś eksponowane w Muze-
um Mazowieckim w P³ocku, zosta³o zebrane 
po wojnie i to g³ównie po 1957 r., w którym 
przeprowadzono pierwsze badania nad sztuk¹ 
ludow¹ Mazowsza P³ockiego.

Jak podaje B³achowski, opieraj¹cy siê prze-
de wszystkim na źród³ach ikonografi cznych, 
robocze ubiory codzienne wykonywane by³y 
z p³ótna lnianego wed³ug tradycyjnego kroju: 
koszule przypominaj¹ce poncho, portki z far-
tuszkiem, spódnice ze stanem, d³ugie po kost-
ki. Uzupe³nienie stanowi³y kamizelki sukien-
ne oraz czepce i chustki. Zasadniczo chodzono 
boso, a w porze ch³odnej – w drewnianych 
chodakach z kawa³kiem tkaniny na przedzie 
do odkrywania palców. W zimie na koszulê 
narzucano barani ko¿uch, podobny dla mê¿-
czyzn i kobiet.

Odświêtny ubiór mêski

Na g³owê br¹zowy cylinder, przewi¹zany 
granatow¹ wst¹¿k¹ na dole; czarny fi lcowy 
kapelusz; granatowa sukienna czapka obwie-
dziona barankiem, najczêściej br¹zowym. 
Koszula by³a bia³a, z luźnymi rêkawami, 

z ko³nierzykiem, wpuszczana w spodnie. 
Na to granatowa kamizela z sukna, zapinana 
i dodatkowo zdobiona rzêdami kolorowych 
guzików (tzw. fajferek). Portki, p³ócienne lub 
sukienne, tak¿e bia³e, o kroju z fartuszkiem, 
zawi¹zanym sznurkiem z ty³u. Noszono rów-
nie¿ bia³e, czarne, br¹zowe lub granatowe suk-
many zapinane na 4 guziki, obszyte czarnym 
lub niebieskim sznurkiem, na które nak³ada-
no podró¿ny p³aszcz, zwany kierej¹. Ca³ośæ 
stroju uzupe³nia³y buty z cholewami d³ugimi 
do kolan, marszczone, najczêściej br¹zowe, 
rzadziej czarne.

Odświêtny ubiór ¿eñski

Na g³owê bia³y czepiec, ści¹gany na karku, 
przypuszczalnie batystowy lub tiulowy z bia-
³ym haftem, noszony przez mê¿atki. Zak³a-
dano te¿ ró¿nobarwne chustki, najczêściej 
czerwone, tak¿e pomarañczowe, bordowe, 
brunatne, wi¹zane na ró¿ne sposoby. Koszule 
mia³y barwê bia³¹, d³ugie luźne rêkawy, zakoñ-
czone w¹skimi mankietami. Spódnica nie wy-
stêpowa³a oddzielnie. Znano j¹ tylko jako ele-
ment sukienki, która by³a po³¹czeniem d³ugiej 
po kostki spódnicy zszytej ze stanem, bez rê-
kawów. Dó³ tego elementu stroju by³ wykona-
ny z samodzia³owych pasiaków (znamy tylko 
bia³o-b³êkitne) albo jednolity – czerwony, bia³y, 
niebieski, br¹zowy. Noszono te¿ fartuchy, d³u-
gie poni¿ej kolan, jednolite albo pasiaste oraz 
sukienne kaftany w kolorze granatowym. Ca-
³ości dope³nia³o obuwie w postaci trzewików 
na niskim obcasie, bia³e poñczochy, czerwone 
korale.

Strój ludowy

Tradycja Mazowsza46

powiat zurominski.indd   46powiat zurominski.indd   46 2012-11-23   21:09:432012-11-23   21:09:43



Czynnikiem sprzyjaj¹cym ukszta³towa-
niu siê lokalnej odmiany rzeźby ludo-

wej, określanej czêsto jako „rzeźba sierpecka”, 
chocia¿ twórcy zamieszkiwali tak¿e tereny 
obecnych powiatów rypiñskiego i ¿uromiñ-
skiego, by³a znaczna klerykalizacja miejsco-
wej kultury, najpierw szlacheckiej, a po oczyn-
szowaniu – tak¿e ch³opskiej, objawiaj¹ca siê 
wielości¹ kościo³ów parafi alnych i fi lialnych, 
kaplic, a tak¿e przydro¿nych kapliczek (prze-
de wszystkim z wizerunkiem Matki Boskiej 
Skêpskiej – ponad 75% znanych wyobra¿eñ) 
i nadrzecznych (s³upowe kapliczki św. Jana 
Nepomucena przy ciekach wodnych). Stano-
wi³y one naturalny „rynek zbytu” dla miejsco-
wych twórców, wp³ywaj¹c zarazem na ich styl 
i podejmowan¹ tematykê. 

W wynikach pierwszych badañ etnografi cz-
nych z lat 50. XX w. Zofi a Cieśla-Reinfusso-
wa pisa³a: Najs³abiej ze wszystkich dzia³ów 
sztuki ludowej przedstawia siê na Mazowszu 
P³ockim plastyka. Rzeźby, czy malarstwa lu-
dowego nie ma prawie zupe³nie. Przez ca³y 
czas objazdu natrafi ono na jedn¹ drewnia-
n¹ fi gurkê Matki Boskiej Skêpskiej, czasem 
w którymś kościele znaleziono obraz Matki 
Boskiej Czêstochowskiej w typowym wy-
konaniu warsztatów obraźniczych. Tote¿ 
ogólnopolsk¹ sensacj¹ etnografi czn¹ sta³o siê 
odkrycie w latach 1956−1957 przez badaczy 
z Pañstwowego Instytutu Sztuki – przy znacz-

nym udziale regionalisty Mariana Przedpe³-
skiego – rzeźbiarzy ludowych, dzia³aj¹cych 
na terenie ówczesnego powiatu sierpeckiego: 
Wincentego Krajewskiego i Stanis³awa Du-
¿yñskiego z Zawidza, Mieczys³awa Ruszkow-
skiego z Sierpca oraz Wac³awa Skirzyñskiego 
ze wsi Rumunki Chwa³y. Tworzyli oni typowe 
świ¹tki (Madonna Skêpska, Chrystus Frasob-
liwy, Szopka, fi gury świêtych), ale urzekaj¹ce 
swoj¹ prostot¹ i świe¿ości¹. Czterej wymie-
nieni rzeźbiarze stworzyli ośrodek lokalnej 
rzeźby ludowej, który szybko rozwin¹³ siê, 
wzbogacaj¹c o kolejnych twórców. Nie bez 
znaczenia by³o tu ogromne zainteresowanie 
ze strony „Cepelii” z Warszawy, skupuj¹cej 
„na pniu” wszystkie nowe wytwory, jak rów-
nie¿ robi¹ca wra¿enie nobilitacja, jak¹ by³a 
zorganizowana w 1962 r. wystawa w Zachê-
cie(!), zatytu³owana Kultura artystyczna wsi 
mazowieckiej. 

W późniejszym okresie znacz¹cy wp³yw 
wywar³o powo³anie w 1971 r. Muzeum Etno-
grafi cznego w Sierpcu. W okresie najwiêkszej 
świetności rzeźby sierpeckiej pojawi³ siê tak¿e 
twórca czynny na obszarze obecnego powiatu 
¿uromiñskiego: Mieczys³aw Marzec z Luto-
cina. Bardzo wa¿n¹ rolê w nieprofesjonalnej 
sztuce odgrywa³ tak¿e, czynny w ¯urominie 
(przy ul. Olszewskiej 10a), warsztat rzeźbiar-
ski rodziny B³a¿ejczyków, chocia¿ nie nale¿a³ 
do nurtu „rzeźby sierpeckiej”.

Rzeźba

O tradycyjnej obrzêdowości terenów dzi-
siejszego powiatu ¿uromiñskiego wia-

domo równie ma³o, co o ca³ej dawnej kul-
turze tego regionu. Dlatego mamy g³ównie 
do czynienia z oderwanymi obrazami prze-
sz³ości, znanymi g³ównie z nieweryfikowa-
nych opowieści wiekowych informatorów, 
albo z dobrze zbadanymi, „wyspowymi” 
reliktami, które jakimś cudem przetrwa³y 
(np. zapusty). 

Chrzest. Obrzêd chrztu mia³ dośæ skromny 
charakter, jedynie z uczestnictwem kumów 
(chrzestnych). Odprawiano go w niedzielê lub 
świêto, staraj¹c siê zd¹¿yæ do kościo³a przed na-
bo¿eñstwem, spóźnienie oznacza³o bowiem, 
¿e dziecko leniwym bêdzie do chwa³y Bo¿ej 
(Kolberg). Po udzielenie sakramentu kumowie 
wnosili niemowlê do jego domu, mówi¹c do-
mownikom: Niech bañdzie pochwalony Jezus 
Chrystus! Wziêlim zyda, a przywieźlim wam 

Obrzędy i zwyczaje
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chrześcianina. Poczêstunek, w którym uczest-
niczy³a te¿ po³o¿nica (babka), z³o¿ony z pyt-
lowego chleba, placków i piwa, przeci¹ga³ siê 
nierzadko na ca³¹ noc, a nawet poniedzia³ek. 
Co ciekawe, kumowie mogli jeśæ tylko miê-
so, pieczone lub gotowane. Nastêpnie kobiety 
schodzi³y siê w chacie po³o¿nicy, aby omówiæ 
przebieg po³ogu i stan dziecka; napomykanie 
o tym przed chrztem uwa¿ano za niebezpiecz-
ne. Dziecko z nieprawego ³o¿a określano jako 
„bastrom” albo „bajstroñ”, zapewne od dwor-
skiego „bastard”.

Wesele. Gdy siê parobek zamyśla ¿eniæ, 
opowiada siê rodzicom swoim lub krewnym, 
a ci wyse³aj¹ kobiety (swachy) na wywiady 
(zwiady) do upatrzonej dziewki. Procedura 
ślubna, wg Kolberga, zaczyna³a siê w czwar-
tek, od wizyty swata (dziewos³êba) oraz „m³o-
dego” u rodziców dziewczyny. O ile strony 
dosz³y do porozumienia, nastêpowa³a umowa 
co do organizacji wesela i uposa¿enia panny 
m³odej. Potwierdzano to w sobotê na zarêczy-
nach, gdy dziewos³¹b zamienia³ ju¿ narzeczo-
nym pierścionki. Nastêpnie dawano na zapo-
wiedzi, a po trzech tygodniach wyprawiano 
wesele. Wybierano dru¿bów, druhny oraz in-
nych gości weselnych, zwanych godownika-
mi. W pi¹tek przed weselem bito wo³u oraz 
pieczono ko³acz i placki. W sobotê wieczorem 
nastêpowa³ poczêstunek oraz uroczyste roz-
pleciny (warkocza panny m³odej), po³¹czone 
z obrzêdowymi tañcami. W niedzielny pora-
nek odbywa³y siê kolejno b³ogos³awieñstwo 
rodziców, sakramentalny ślub w kościele, po-
czêstunek w karczmie. Oko³o godziny dzie-
wi¹tej wieczorem w niedzielê nastêpowa³a 
uczta weselna z okraszon¹ kapust¹, grochem, 
kluskami, roso³em, miêsiwem, pieczeni¹ i fl a-
kami. Do wszystkich tych potraw s¹ stosowne 
śpiewki – pisze Kolberg. Po obiedzie dru¿ba 
kraja³ ko³acz, le¿¹cy dot¹d przed m³odymi, 
i rozdawa³ ka¿demu po kawa³ku. Kolejny etap 
stanowi³y oczepiny urz¹dzane w poniedzia³ek 
po obiedzie, ze scenariuszem przypominaj¹-
cym nieco rozpleciny (za³o¿enie czepca i uro-
czyste tañce). Potem atmosfera stawa³a siê 
ju¿ zdecydowanie l¿ejsza Zaraz po oczepinach 
mê¿atki m³ode i dziewuchy kradn¹ mê¿czy-

znom czapki i chowaj¹ je w izbie to za obra-
zami, to za belkami, to po k¹tach – i sprzedaj¹ 
takowe w³aścicielom rozwiesiwszy je, ale od-
daj¹c w³o¿¹ niekiedy nieznacznie coś twarde-
go np. tarkê, denko gliniane, deseczkê itp. i na-
dziewaj¹ to ch³opu na g³owê tak, aby bytnośæ 
tych rzeczy poczu³. Wieczorem jeden z ¿enia-
tych przebiera siê za niedźwiedzia. Obwin¹ 
go w grochowiny i wprowadz¹ do izby. On 
niby straszy i d¹sa siê. Ryczy, gdy siê zapytu-
j¹: jak panny śpiewaj¹? K³adzie siê, gdy siê kto 
zapyta: jak panny ligaj¹? – Niekiedy stroj¹ mu 
fi gle, np. zapalaj¹ grochowiny, gdy tymczasem 
drudzy ratuj¹ go, oblewaj¹ wod¹ itp., mówi¹c, 
¿e niedźwiedź nie wlezie tam gdzie jest cza-
rownica, wiêc jej w tym gronie nie ma. Inni 
przebieraj¹ siê za ¿ydów; robi¹ sobie i przy-
prawiaj¹ brody i pejsy z paku³, konopi; w kie-
szeniach maj¹ pot³uczone kawa³ki szk³a, któ-
rymi pobrzêkuj¹, niby pieniêdzmi. Umêczeni 
fi glami i dobrze ju¿ pijani biesiadnicy k³adli 

47

47 Zapustni przebierańcy bądź po prostu zapustnicy.  
Program przygotowany pod kierunkiem Kingi 
Rogowskiej, w wykonaniu dzieci z koła teatralne-
go działającego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Bieżuniu. Bieżuń, 21 lutego 2012 r.
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siê w koñcu pokotem na pod³odze. Obrzêdy 
weselne zamyka³y przenosiny, odbywaj¹ce siê 
we wtorek wieczorem lub w środê rano.

Pogrzeb. Gdy umar³ cz³owiek pozostaj¹-
cy w zwi¹zku ma³¿eñskim, stawiano przed 
domem czarn¹ chor¹giew (¿a³obn¹, wziêt¹ 
z kościo³a), a gdy kawaler lub panna – pro-
porzec czerwony albo bia³y. Cia³o zmar³ego 
omywano, a nastêpnie ubierano. Szczególny 
charakter mia³ strój osoby, która nie docze-
ka³a zawarcia ma³¿eñstwa, bowiem mia³a 
byæ ustrojona „jak do ślubu”. Odprowadzenie 
trumny odbywa³o siê w kondukcie z chor¹g-
wiami, bez przemówieñ. Po pogrzebie nastê-
powa³a stypa (zwana tu tak¿e „pogrzebem”), 
z poczêstunkiem z kaszy jaglanej, miêsa i ka-
pusty z okras¹.

Niedziela Palmowa. Świêcono palmy ple-
cione z witek wierzbowych osypanych ba-
ziami, z trzciny, zielonych ga³¹zek borówek, 
bukszpanu, przyozdobione tak¿e papierowymi 
kwiatami.

Wielkanoc. Izbê dekorowano wycinanka-
mi, papierowymi fi rankami, kwiatami oraz 
paj¹kami. Z papierowych kwiatów pleciono 
korony, które zawieszano nastêpnie na obra-
zach na ścianach. Barwiono jajka w ³upinie 
cebuli, korze dêbu, korze olchy, wywarze 
z buraka æwik³owego. Na Wielk¹ Sobotê szy-
kowano świêconkê, zwan¹ tu „poświêcone”. 
W Poniedzia³ek Wielkanocny organizowano 
dyngus, bêd¹cy obchodem domów z kogutka-
mi i sk³adaniem świ¹tecznych ¿yczeñ, oraz 
gaik (dziewczêta), robiony z iglastej ga³êzi, 
przybieranej wst¹¿kami. Budowano tak¿e bar-
dzo wysokie huśtawki, stanowi¹ce relikt po-
gañskich obrzêdów p³odnościowych.

Gody. Okres bo¿onarodzeniowy od Wigilii 
Bo¿ego Narodzenia do świêta Trzech Króli 
zwano „Godami”. Wieczerza wigilijna mia³a 
charakter postny, dzielono siê op³atkiem, a jego 
resztki wrzucano byd³u do karmy (niekiedy te¿ 

do studni). Wnoszono do izby snop ¿yta lub 
owsa, co mia³o zapewniæ urodzaj w nadcho-
dz¹cym roku. Nad sto³em zawieszano ozdoby 
z gwiazd i kó³ek; choinka rozpowszechni³a siê 
dopiero w XX w. Pocz¹wszy od drugiego dnia 
świ¹t po wsiach chodzili kolêdnicy z gwiazd¹ 
na dr¹¿ku, sk³adaj¹c ¿yczenia i śpiewaj¹c ko-
lêdy. Kolêdnikami zwano natomiast niekiedy 
grupy wystêpuj¹ce z widowiskiem Król He-
rod, grupki z gwiazd¹ odwiedzaj¹ce domy oraz 
dzieci chodz¹ce za p¹czkami w wieczór Trzech 
Króli. W wiêkszości wsi wspomniane obchody 
by³y ¿ywe do 1939 r., po II wojnie światowej 
wznawiano je ju¿ sporadycznie.

Zapusty. Z elementów kultury ludowej pow. 
¿uromiñskiego stosunkowo najd³u¿ej prze-
trwa³y zapusty, które zd¹¿ono jeszcze prze-
badaæ naukowo w latach 70. XX w. Tak wiêc 
na tle ca³ego roku obrzêdowego zapustny 
zwyczaj przebierania siê okaza³ siê tradycj¹ 
naj¿ywotniejsz¹, praktykowan¹ w najszerszej 
spo³ecznie skali (Tadeusz Baraniuk). Zapusty 
odbywa³y siê pod koniec karnawa³u. Przebie-
rañcy zwani bakusami, a wcześniej te¿ dziada-
mi (na pograniczu z ziemi¹ dobrzyñsk¹) wy-
ruszali na wieś. Nie odtwarzali precyzyjnego 
scenariusza, a raczej oddawali siê improwiza-
cji, opartej na tradycyjnej konwencji. Zespo³y 
zapustne liczy³y przeciêtnie 6 do 10 osób, choæ 
zdarza³y siê te¿ 20-osobowe i wiêksze. Do naj-
czêściej spotykanych postaci nale¿a³y: Koza, 
Koñ (Jeździec), Dziad, ¯yd (po 1945 r. – Cy-
gan), Doktor, Kobieta z miasta (zwana ró¿nie 
„nauczycielk¹”, „zbankrutowan¹ warszawian-
k¹”, „Agat¹ z ca³ego świata”), Umerlak (fi kcyj-
ny zmar³y), Diabe³, Śmieræ, Wielgolud. Posta-
ci te odgrywa³y czasem ró¿ne sceny zapustne, 
z najciekawsz¹ – nie notowan¹ nigdzie poza 
Mazowszem P³ockim i Zawkrzem – scen¹ 
porodu, w której w rolê brzemiennej wciela³ 
siê… mê¿czyzna. Inn¹ popularn¹ tradycj¹, 
zw³aszcza w miêdzywojniu, by³ zapustny ob-
chód tancerzy z obrêcz¹, w trakcie którego 
odgrywano symboliczne zarêczyny m³odych 
wewn¹trz obrêczy.
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Zgodnie z podzia³em strukturalnym, wpro-
wadzonym przez prof. Rosponda, nazwy 

mog¹ mieæ trzy typy: powsta³e od wyrazu po-
spolitego bez ¿adnej zmiany (w powiecie ¿u-
romiñskim np. Lubowidz, Syberia); powsta³e 
z wyrazu pospolitego przez dodanie forman-
tu (np. Kliczewo, Sarnowo od klicza, sarny); 
powsta³e poprzez z³o¿enia, zestawienia albo 
zrosty (np. Kozilas). Z kolei wg podzia³u se-
mantycznego, autorstwa prof. Taszyckiego, 
wyró¿niamy nazwy: topografi czne (w powiecie 
¿uromiñskim np. Jasiony, Ruda), kulturowe 
(np. Nowa Wieś), dzier¿awcze (np. S³aboszo-
wo), zdrobnia³e (np. Chodubka), patronimicz-
ne (np. Bie¿uñ, Lubowidz), etniczne (w po-
wiecie nie wystêpuj¹), s³u¿ebne (w powiecie 
nie wystêpuj¹) oraz rodowe (np. Pe³ki).

Najwcześniejsze nazwy miejscowości bra-
³y siê od imienia w³aściciela, stanowi¹c jakby 
odpowiedź na pytanie „Czyja jest ta wieś?” 
(o ile rzecz mia³a miejsce bezpośrednio 
po nadaniu). S¹ to nazwy typu patronimiczne-
go, uwa¿ane za najstarsze, towarzysz¹ce g³ów-
nie obszarom bezleśnym o urodzajnej glebie, 
tworzone przez dodanie formantu (koñcówki) 
-ice, -owice, -ewice oraz nazwy dzier¿awcze, 
tworzone od nazw osobowych. Np. wieś nale¿¹-
ca do B¹dza stawa³a siê B¹dzynem, osada nada-
na S³aboszowi – S³aboszowem. Typ ten uwa¿a-
ny jest za dominuj¹cy na pó³nocno-zachodniej 
S³owiañszczyźnie, a na samym Mazowszu 
Pó³nocnym zalicza siê do niego 43% wszyst-
kich nazw. Od XIII w. pojawiaj¹ siê nazwy ro-
dowe, stanowi¹ce jakby logiczn¹ konsekwen-
cjê poprzednich. Pytanie „Czyja jest ta wieś?” 
zastêpuje „Kto tam mieszka?” – zatem wieś 
zasiedlona przez ród Rac³awa uzyskuje miano 
„Rac³awice”, przez ród Krzes³awa – „Krzeszowi-
ce” itd. Szczególnie wiele takich nazw powsta-
³o w XV−XVI w.; obserwowane jest przy tym, 
przekraczaj¹ce ramy niniejszego opracowania, 

zjawisko przechodzenia nazw pierwotnie pa-
tronimicznych w nazwy rodowe. W tym okre-
sie tworzono te¿ liczne miana od imion chrześ-
cijañskich, nazw herbowych oraz od nazwisk 
rodzin drobnoszlacheckich. Nale¿y do nich na-
wet nazwa W¹tróbki (pod Bie¿uniem), wziêta 
od nazwiska W¹tróbka w liczbie mnogiej. Cie-
kawy jest w tej grupie udzia³ nazw rodowych 
tworzonych od imion ba³tyckich (np. Cyndaty 
w pow. ¿uromiñskim), wskazuj¹cy na obecnośæ 
szlachty pochodzenia pruskiego i litewskiego 
w kolonizacji Mazowsza.

Poza nazwami rodowymi mamy bardzo wie-
le nazw oznajmuj¹cych fakt za³o¿enia miej-
scowości wraz z imieniem autorytetu, który 
powo³a³ j¹ do istnienia. S¹ to wszelakie „Wole” 
i „Wólki”, bardzo czêsto dla odró¿nienia opa-
trywane potem dodatkowym przymiotnikiem, 
np. Wólka Kliczewska. Źród³em nazwy mog¹ 
byæ tak¿e funkcje pe³nione przez mieszkañ-
ców zatrudnionych do konkretnego rodzaju 
s³u¿by dla swojego pana, np. Bartniki, Barto-
dzieje, Owczary, Piekary, Psary itp. W powiecie 
¿uromiñskim nie ma takich nazw, co kore-
sponduje z podkreślanym ju¿ przez nas zacho-
waniem osobistej wolności niegdysiejszych 
mieszkañców.

Wreszcie trzecia grupa nazw wywodzi siê 
od po³o¿enia topografi cznego, zw³aszcza cech 
terenu: gór, miêdzyrzeczy, brodów, gr¹dów, pia-
sków, d¹brów itd. W interesuj¹cej nas okolicy 
przyk³adem mo¿e byæ wieś Lipniki ko³o Rości-
szewa (ju¿ w pow. sierpeckim), ale tak¿e – o ile 
przyj¹æ etymologiê ludow¹ – sam ¯uromin, 
wywodz¹cy siê jakoby od ¿eremi bobrowych.

Wyjaśnienie nazwy g³ównej rzeki regionu, 
Wkry, budzi spory. Jedni widz¹ w niej miano 
s³owiañskie, wziête od „krzów”, czyli zarośli 
porastaj¹cych brzegi; inni – m.in. prof. Alek-
sander Brückner – dopatruj¹ siê źród³os³owu 
litewskiego vicras, czyli „prêdki, krêty”.

Nazwy miejscowe
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Powiat ¿uromiñski dysponuje dośæ bogatym 
zasobem heraldycznym, przede wszyst-

kim wskutek dośæ licznej tu niegdyś akcji lo-
kacyjnej miast.

Herb i fl aga powiatu ¿uromiñskiego

Symbole powiatu zosta³y 
ustanowione moc¹ uchwa³y 
nr X/60/2003 Rady Powiatu 
¯uromiñskiego z 3 wrześ-
nia 2003 r. Wspó³czesny herb 
powiatu ¿uromiñskiego uka-
zuje na prawym czerwonym 

polu po³uor³a bia³ego województwa mazowie-
ckiego, ze z³otymi szponami, dziobem i opas-
k¹ na ogonie, a na lewym polu niebieskim 
¿ó³te k³osy i pó³ksiê¿yc nad sześcioramienn¹ 
gwiazd¹ (elementy historycznego herbu sto-
licy powiatu). Flaga sk³ada siê z poziomych 
pasów ¿ó³tego i b³êkitnego, w proporcjach 
4:1; pośrodku umieszczone centralnie god³o 
powiatu

Herb ¯uromina 

Zatwierdzony w 1767 r. 
przez ostatniego króla Pol-
ski, Stanis³awa Augusta 
Poniatowskiego ukazuje 
na niebieskim tle lilie bia³e 

z zielonymi ³odygami nad ¿ó³tym pó³ksiê¿y-
cem i sześcioramienn¹ gwiazd¹.

Herb Bie¿unia 

Na czerwonym tle bia³a 
kamienna wie¿a zwieñczo-
na niebieskim daszkiem. 
Herb zosta³ nadany miastu 
w 1406 r. przez ksiêcia ma-
zowieckiego Siemowita IV.

Herb Kuczborka 

W polu czerwonym pó³ 
z³otej strza³y, ¿eleźcem 
w górê, wspartej na pó³pier-
ścieniu.

Herb Poniatowa 

Herb Poniatowa to Jastrzê-
biec – na niebieskiej tarczy 
koñska podkowa koloru 
¿ó³tego. Jest to najczêściej 
spotykany herb na Mazow-
szu, u¿ywany przez ok. 1740 
rodów.

Herb i fl aga
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Antoni Ankiewicz (1799–1879). Wysoki 
urzêdnik skarbowy Królestwa Polskiego. Uro-
dzony w Kuczborku. W 1827 r. otrzyma³ tytu³ 
magistra prawa Uniwersytetu Warszawskiego. 
W 1850 r. zosta³ naczelnikiem Wydzia³u Kan-
celarii Dyrekcji G³ównej Przychodów i Skarbu 
w Warszawie.

Stanis³aw Byber (1911−1962). Nauczy-
ciel, dzia³acz podziemia w okresie okupacji 
i po 1945 r. Przed wojn¹ pracowa³ jako na-
uczyciel w ¯urominie. W czasie wojny ukry-
wa³ siê, w konspiracji dzia³a³ w Stronnictwie 
Ludowym „Roch” oraz Batalionach Ch³op-
skich. Uruchomi³ punkt nas³uchu radiowego 
„Radek” zamaskowany w gospodarstwie Ro-
mana B³a¿ejczyka we wsi Bieñki (pow. ciecha-
nowski). Kierowa³ Tajn¹ Organizacj¹ Nauczy-
cielsk¹ w powiecie sierpeckim, a od 1943 r. by³ 
tak¿e komendantem miejscowych Batalionów 
Ch³opskich. Po wojnie powróci³ do pracy jako 
nauczyciel, wst¹pi³ do PSL. W 1946 r. uda³o 
mu siê unikn¹æ aresztowania przez UB w cza-
sie tej samej akcji, w której zamordowano 
ma³¿eñstwo Rychcików (vide historia powia-
tu); wg jednej z wersji, zdo³a³ wyskoczyæ z ja-
d¹cego samochodu. Ukrywa³ siê a¿ do og³osze-
nia amnestii. Później zamieszka³ w Wysokiej 
(pow. dzia³dowski), gdzie by³ kierownikiem 
szko³y. Zapisa³ siê do ZSL. Ostatnie lata ¿ycia 
spêdzi³ w Olsztynie.

Ignacy Charszewski (1869−1940). Ksi¹dz 
katolicki, rektor kościo³a w ¯urominie, pub-
licysta, autor pierwszej monografi i ¯uromi-
na. Urodzi³ siê we wsi Lenie ko³o Dobrzynia. 
Ukoñczy³ gimnazjum i seminarium duchow-
ne w P³ocku, potem studiowa³ na Akademii 
Duchownej w Petersburgu. W 1902 r. obj¹³ 

funkcjê rektora kościo³a w ¯urominie, pod-
ówczas bêd¹cego fi li¹ parafi i Lubowidz. Spisa³ 
dzieje cudownego wizerunku Matki Boskiej 
¯uromiñskiej, które by³y zarazem pierwsz¹ 
monografi ¹ miasta. Jednocześnie publikowa³ 
w ³om¿yñskiej i p³ockiej prasie pod pseudoni-
mem „¯urominiak”. Aresztowany na pocz¹t-
ku II wojny światowej za wyg³aszanie patrio-
tycznych kazañ, zosta³ zamêczony w obozie 
koncentracyjnym w Sachsenhausen.

Izaak Cylkow (1841−1908). 
Rabin, kaznodzieja, patriota, 
wybitny t³umacz Biblii z he-
brajskiego na polski. Urodzi³ 
siê w Bie¿uniu w rodzinie 
talmudysty Moj¿esza Arona 
Cylkowa. Po przeprowadzce 

do Warszawy ukoñczy³ w 1859 r. postêpow¹ 
Szko³ê Rabinów, sta³ siê wa¿n¹ postaci¹ śro-
dowiska asymilatorskiego. Obroni³ doktorat 
z fi lozofi i i fi lologii semickiej na uniwersytecie 
w Halle. W 1865 r. zosta³ kaznodziej¹ warszaw-
skiej synagogi przy ulicy Dani³owiczowskiej. 
W 1878 r. obj¹³ niezwykle presti¿owe stano-
wisko pierwszego rabina Wielkiej Synagogi 
na T³omackiem w Warszawie, gdzie zas³yn¹³ 
kazaniami w jêzyku polskim. Dzie³em jego 
¿ycia by³o trwaj¹ce ponad 30 lat t³umaczenie 
na polski ksi¹g starotestamentowych, które 
wydane w latach 1883−1914 i opatrzone ko-
mentarzami, zyska³y drugie ¿ycie na pocz¹tku 
XXI w. dziêki reprintom wydawnictwa „Au-
steria”: Tora, Ksiêgi Piêciu Megilot, Psalmy, 
Ksiêga Hioba, Przypowieści Salomona, Ksiêga 
Jeremiasza, Ksiêga Ezechiela, Ksiêga Jozuego.

W³adys³aw Dêbski (1829–1899), ps. „Praw-
dzic”. Etnograf, historyk, regionalista, badacz 

Wybrane zasłużone postacie 
z ziem współczesnego 
powiatu żuromińskiego
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zanikaj¹cej kultury ludowej, m.in. dzisiejsze-
go powiatu ¿uromiñskiego. Utrzymywa³ w³as-
nym sumptem szko³ê wiejsk¹. Opublikowa³ 
Zbiór pieśni ludu ziemi zawkrzañskiej (1879) 
oraz wiele artyku³ów krajoznawczych w „Ty-
godniku Ilustrowanym” i „Korespondencie 
P³ockim”, w tym kilkuczêściowy tekst Kucz-
bork i jego okolice.

Stanis³aw Dyksiñski (1909−1973). Pi-
sarz, dzia³acz ludowy. Zadebiutowa³ w 1932 r. 
na ³amach tygodnika „Świetlica” opowiada-
niem Wycieczka, jakiej nie by³o. W okresie 
okupacji by³ ¿o³nierzem Batalionów Ch³op-
skich. W 1945 r. obj¹³ funkcjê wójta gminy 
Bie¿uñ z ramienia PSL. Za ¿ycia wyda³ jed-
n¹ powieśæ zatytu³owan¹ Chustka Weroniki 
(1967), natomiast po jego śmierci ukaza³y siê 
powieści Nie gaście świate³ na Manhattanie 
(1975), w której opisa³ wizytê w USA, oraz 
Pomniki ze S³omy (2009), nie maj¹c¹ przez 
dziesiêciolecia szans na publikacjê z powodu 
realistycznego opisu powojennej rzeczywisto-
ści pó³nocnego Mazowsza, zw³aszcza bardzo 
negatywnej roli UB.

Franciszek Giergelewicz (1886−1941). 
Ksi¹dz katolicki, absolwent p³ockiego semi-
narium duchownego. Rodem z Dobrzynia, 
zwi¹zany z ¯uromiñskiem poprzez posadê 
proboszcza w Zieluniu w okresie 1920−1926. 
Później proboszcz w P³ocku-Radziwiu, kano-
nik honorowy kolegiaty pu³tuskiej Zwiasto-
wania Najświêtszej Marii Panny, wikariusz 
Katedry Wniebowziêcia Najświêtszej Marii 
Panny w P³ocku. Zamordowany przez Niem-
ców w obozie koncentracyjnym w Dzia³dowie, 
po nieludzkich torturach i upokorzeniach. 
Określany czêsto jako mêczennik.

Stefan Go³êbiowski (1900−
–1991). Rodowity bie¿unia-
nin, poeta, t³umacz, dzia³acz 
spo³eczny, publikuj¹cy tak¿e 
pod pseudonimem „Jan Smu-
tek”. Absolwent polonistyki 
na Uniwersytecie Warszaw-

skim, nauczyciel w Przasnyszu (1925−1939), 
organizator i nauczyciel tajnego szkolnictwa 

w Bie¿uniu (1939–1945), nastêpnie za³o¿y-
ciel i dyrektor liceum im. W³adys³awa Orkana 
w Bie¿uniu (1945−1965). Jako wp³ywowa oso-
bistośæ polityczna − radny Gromadzkiej Rady 
Narodowej w Bie¿uniu (1947−1955), nastêp-
nie Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warsza-
wie (1955–1961), w latach 1957–1962 tak-
¿e pose³ na Sejm PRL − prowadzi³ aktywn¹ 
dzia³alnośæ na rzecz budowy dróg i organizacji 
placówek oświatowo-kulturalnych. By³ jed-
nym z inicjatorów regulacji Wkry. Od 1953 r. 
cz³onek Zwi¹zku Literatów Polskich, cz³onek 
honorowy Towarzystwa Naukowego P³ockie-
go oraz Mazowieckiego Towarzystwa Kultury. 
Pozostawi³ bardzo bogat¹ spuściznê literack¹, 
g³ównie o charakterze poetyckim: K³os s³oñca 
(1937), Trud (1953), Gwiazdy kwitn¹ (1956), 
Ziarno ¿ycia (1960), Zamys³y (1963), Alter 
ego (1964), Owoc świat³a (1965), Obraz g³o-
su (1967), Bez opamiêtania (1969), Do dnia 
bia³ego (1971), Ma³e poematy (1973), Wilgot-
na gwiazda (1974), Utwory poetyckie (1975), 
Poezje wybrane (1976), Do Ariadny (1979), 
Powo³anie (1979), Sierpienie (1979), Na od-
wiecznym wzgórzu (1980), Do nieznajomej 
(1981), Fraszki na wety (1982), Dajê s³owo 
(1985), Drzewieniec (1986). Opublikowa³ te¿ 
tom prozy Stworzenie (1972) oraz liczne arty-
ku³y prasowe, eseje, opowiadania. Najwiêkszy 
rozg³os przynios³o mu t³umaczenie i wydanie 
klasycznych utworów Horacego, m.in. w zbio-
rze Dzie³a t. 1−2 (1980). Dom przy ul. Zam-
kowej w Bie¿uniu oraz bogaty ksiêgozbiór za-
pisa³ spo³eczeñstwu; w przysz³ości bêdzie tam 
ekspozycja Muzeum Ma³ego Miasta.

Anastazy Ko³odziejski (1915−1990). Dzia-
³acz Pañstwa Podziemnego ps. „Gromek”. Po-
chodzi³ z D¹browy ko³o ¯uromina, w 1936 r. 
ukoñczy³ Szko³ê Podchor¹¿ych Rezerwy 
Piechoty w Pu³tusku. Jego ¿yciorys w czasie 
wojny i po jej zakoñczeniu przypomina scena-
riusz sensacyjnego fi lmu. We wrześniu 1939 r. 
bra³ udzia³ w obronie Modlina, a nastêpnie 
Warszawy; otrzyma³ Krzy¿ Walecznych. Po ka-
pitulacji trafi ³ na roboty przymusowe do Nie-
miec, sk¹d zbieg³. W marcu 1940 r. obj¹³ funk-
cjê szefa wydzia³u organizacyjnego ZWZ 
Obwodu Sierpc. W 1942 r. zosta³ aresztowany 
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w D¹browie. Uwiêziony w areszcie w Kuczbor-
ku, zosta³ odbity jeszcze tego samego dnia. Po-
nownie aresztowany, trafi ³ do Zielunia. Tam 
sta³ siê bohaterem g³ośnej akcji odbicia przez 
oddzia³ Stanis³awa Maryniaka ps. „Wichura”. 
W 1943 r. zosta³ komendantem AK obwodu 
sierpeckiego. D¹¿y³ do scalenia wszystkich 
organizacji podziemnych. W wyniku jego sta-
rañ do AK przyst¹pi³y NOW i POZ, ustalono 
wspólne akcje z Batalionami Ch³opskimi, 
unikniêto nawet konfl iktu z komunistami. 
W 1945 r. zosta³ aresztowany w Sierpcu przez 
NKWD. Pod fa³szywym nazwiskiem „Lucjan 
Wiêckowski” wywieziono go do ZSRR, gdzie 
spêdzi³ 7 lat (m.in. na zes³aniu pasa³ wielb³¹dy 
w obwodzie irkuckim). W 1948 r. zdo³a³ wy-
mkn¹æ siê spod kontroli w³adz i przedosta³ siê 
na Bia³oruś. W 1952 r. „repatriowa³ siê” do Pol-
ski. Zamieszka³ w Dzia³dowie, gdzie pracowa³ 
w dziale fi nansowym Powiatowego Zwi¹zku 
Gminnych Spó³dzielni.

Stanis³aw Ilski (1926– 
−2007). Lekarz, regionalista, 
kolekcjoner, spo³ecznik, za-
³o¿yciel „Bie¿uñskich Zeszy-
tów Historycznych”. Rodem 
z dalekiego Piñska na Polesiu, 
do Bie¿unia trafi ³ ju¿ w 1927 r., 

gdy rodzice kupili tu maj¹tek ziemski z pa³a-
cem, parkiem i m³ynem. Ukoñczy³ szko³ê po-
wszechn¹ im. Andrzeja Zamoyskiego w Bie-
¿uniu, gimnazjum i liceum im. Prezydenta 
Ignacego Mościckiego w Sierpcu oraz kolegium 
oo. Marianów w Warszawie. W styczniu 1940 r. 
wraz z rodzin¹ zosta³ wysiedlony do General-
nego Gubernatorstwa. W 1941 r. przyst¹pi³ 
do ZWZ (potem AK), przyjmuj¹c pseudonim 
„Kozubski”. Bra³ udzia³ w Powstaniu War-
szawskim, walcz¹c na Śródmieściu Po³udnio-
wym, przede wszystkim w zgrupowaniu „Gol-
ski”. Po klêsce osadzony w obozie jenieckim 
w Sandbostel, który zosta³ wyzwolony przez 
oddzia³y brytyjskie w kwietniu 1945 r. Przez 
ponad rok przebywa³ w I szwadronie ³¹czności 
dywizyjnej w Meppen, w sk³adzie 1. Dywizji 
Pancernej gen. Maczka. Do Polski powróci³ 
w 1946 r. Ukoñczy³ studia medyczne na Uni-
wersytecie Warszawskim (1946−1951). Po za-

koñczeniu nauki powróci³ do rodzinnego Bie-
¿unia, na pó³ wieku staj¹c siê g³ówn¹ postaci¹ 
ochrony zdrowia w rodzinnym mieście, a tak¿e 
w ¯urominie i Sierpcu. Zas³u¿y³ siê zw³aszcza 
skuteczn¹ walk¹ z gruźlic¹. To w³aśnie jego 
gabinet jest jednym z g³ównych „bohaterów” 
ekspozycji Muzeum Ma³ego Miasta. Pod ko-
niec lat 70. XX w. zaj¹³ siê badaniem historii 
Bie¿unia i okolicy, co zaowocowa³o 75 publika-
cjami, m.in. Karniszyn nad Lut¹ – zarys dzie-
jów, Medycy i medycyna w Bie¿uniu w latach 
1793−1984, S³ownik strat osobowych gminy 
Bie¿uñ 1939−1947, Szko³y w gminie Bie¿uñ 
i ich nauczyciele 1593−1945, Wspomnie-
nia wojenne mieszkañców powiatu ¿uro-
miñskiego, oraz przekazaniem do zbiorów 
bie¿uñskiego muzeum swojej kolekcji zdjêæ, 
dokumentów, pami¹tek, w oparciu o które 
zorganizowano wystawê „Bie¿uñ i jego miesz-
kañcy w dawnych latach”.

Tomasz Kowalewski (1857–1927). Ksi¹dz 
katolicki, nauczyciel, muzealnik. Urodzony 
w Kuczborku, potem mieszka³ w Szreñsku, 
którego burmistrzem by³ jego ojciec. Uczy³ 
siê w progimnazjum w M³awie oraz gimna-
zjum i Seminarium Duchownym w P³ocku. 
Autor licznych wziêtych podrêczników reli-
gii. Wspó³za³o¿yciel Towarzystwa Naukowego 
P³ockiego, za³o¿yciel Muzeum Diecezjalnego 
w P³ocku. Autor katalogów zbiorów muzeal-
nych oraz opisu skarbca katedry p³ockiej.

Walenty Kuczborski (1520-1572). Ksi¹dz, 
teolog, fi lolog, sekretarz kardyna³a Hozjusza, 
a pod koniec ¿ycia − króla Zygmunta Augu-
sta. Rodem z Kuczborka. W 1546 r. wst¹pi³ 
na Akademiê Krakowsk¹, później studiowa³ 
w Rzymie. Po powrocie do Polski przez d³u-
gie lata by³ sekretarzem kardyna³a Stanis³awa 
Hozjusza. Wraz z nim uczestnik soboru try-
denckiego, prze³o¿y³ ustalony tam katechizm. 
Pe³ni³ tak¿e funkcje archidiakona pomorskie-
go, kanonika warmiñskiego i kanonika kate-
dralnego krakowskiego.

Samuel Posner (zm. 1863). ¯yd z ¯uromi-
na, powstaniec styczniowy, ws³awiony boha-
terstwem w bitwie pod Rozwozinem (3 lipca 
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1863 r.). Jak napisa³ Aleksander Kraushar: 
M³ody Posner na czele swego oddzia³u ru-
szy³ na przeciwnika i natarciem energicznym 
powstrzyma³ dalszy jego pochód, w trakcie 
uda³o siê Strzeleckiemu wyprowadziæ z og-
nia resztê oddzia³u powstañczego. Wśród tej 
potyczki kula nieprzyjacielska trafi ³a Posnera 
w oko i po³o¿y³a go na miejscu trupem. Na-
zajutrz po odejściu korpusu rosyjskiego dla 
pościgu za rozproszonymi powstañcami, od-
szukano na polu bitwy cia³o dzielnego m³o-
dzieñca, a ludnośæ miejscowa i niedobitki 
powstañców, którym zalety Posnera, jego po-
świêcenie siê dla sprawy chlubnie by³y znane, 
ponios³y jego śmiertelne szcz¹tki na cmen-
tarz ¿ydowski w ¯urominie, gdzie je z³o¿ono 
i gdzie do dziś dnia bez pomnika pozostaj¹ (za 
Adamem Ejnikiem). 

Marian Przedpe³ski (1912−1998). Wybitny 
dzia³acz regionalny, spo³ecznik, nauczyciel, et-
nograf, historyk. Rodowity warszawiak, a w³aś-
ciwie pra¿anin (grób rodzinny na cmentarzu 
Bródnowskim). Po ukoñczeniu seminarium 
nauczycielskiego, w latach 30. XX w. zosta³ 
instruktorem kulturalno-oświatowym Orga-
nizacji M³odzie¿y Towarzystwa Uniwersytetu 
Robotniczego. Maj¹c ambicje zajêcia siê prac¹ 
na mazowieckiej prowincji, trafi ³ do powiatu 
sierpeckiego. W okresie okupacji prowadzi³ 
tajne nauczanie w Semborzu ko³o Bie¿unia. 
Po wojnie powróci³ do Warszawy, ale wskutek 
choroby ju¿ w 1957 r. przeszed³ na rentê. Za-
j¹³ siê wówczas gromadzeniem eksponatów 
i materia³ów historycznych i etnografi cznych, 
prowadz¹c m.in. szeroko zakrojon¹ kweren-
dê w archiwach wielu instytucji w powiatach 
sierpeckim, p³ockim, gostyniñskim i m³aw-
skim. Obje¿d¿a³ motorowym wózkiem inwa-
lidzkim miasteczka i wioski, gromadz¹c rzeź-
by ludowe, sprzêty, ozdoby, fotografi e, obrazy, 
ksi¹¿ki. W oparciu o nie napisa³ kilkadziesi¹t 
prac z zakresu historii regionu, etnologii, kul-
tury i sztuki ludowej. Do najwa¿niejszych jego 
dokonañ nale¿¹ prace: niewydana dot¹d, a li-
cz¹ca 700 stron O powiecie sierpeckim, jego 
miastach, osadach i wsiach, podobnej objêto-
ści Mazurek D¹browskiego i inne pieśni opub-
likowana przez muzeum w Bie¿uniu (2000), 

a tak¿e Oświata w powiecie sierpeckim od XV 
do XX wieku (1972), W³osi w powstaniu stycz-
niowym 1863 r. na ziemiach Pó³nocnego 
Mazowsza (1976), Marsz Jagie³³y pod Grun-
wald 3−9 lipca 1410 r. (1981), Kêpa Juranda. 
Wokó³ Krzy¿aków Henryka Sienkiewicza 
(1993). Z wielu spo³ecznikowskich przedsiê-
wziêæ Przedpe³skiego na wymienienie zas³u-
guje utworzenie rezerwatu „Go³uska Kêpa”; 
nie uda³o siê niestety utworzenie izby regio-
nalnej i pracowni naukowej w pa³acu Zamoy-
skich w Bie¿uniu.

Wincenty Rzymowski (1883–1950). Lite-
rat, dziennikarz, t³umacz z w³oskiego. Rodem 
z Kuczborka. Cz³onek Polskiej Akademii Li-
teratury, powojenny minister kultury i sztuki 
w PKWN (1944–1945), a tak¿e pierwszy mi-
nister spraw zagranicznych Polski Ludowej 
(1945–1947).

Micha³ Synoradzki (1860−
–1922). Pisarz, dziennikarz. 
Rodem z P³ocka, miesz-
ka³ nastêpnie w Bie¿uniu, 
gdzie by³ w³aścicielem apteki 
(1878−1885), oraz w Warsza-
wie. P³odny autor ponad 30 

powieści, artyku³ów publicystycznych doty-
cz¹cych m.in. codziennego ¿ycia w Bie¿uniu 
w 2. po³. XIX w., szkiców przyrodniczych, et-
nografi cznych, historycznych. Do najbardziej 
poczytnych nale¿a³y m.in. S¹d Bo¿y (1896), 
Muszkieterowie króla jegomości (1899), Wy-
bór komedyjek (1906), Lech: nasze podania 
dziejowe (1910), Wañko srogi (1914), Nowe 
przygody Tomcia Palucha (1917), Rogata du-
sza: powieśæ z podañ szlacheckich (1918) 
oraz Stara mi³ośæ... nie rdzewieje!: powieśæ 
z XVIII wieku (1920, wydana po polsku rów-
nie¿ w Chicago). Niemal nie jest wznawiany 
wspó³cześnie. Do wyj¹tków nale¿y wydany 
w 1959 r. Wizymirz ¿eglarz, traktuj¹cy o synu 
legendarnego Lecha, Wizymirze, z powodze-
niem walcz¹cym na morzu z wikingami.

Klara Ludwika Szczêsna (1863−1916), 
szerzej znana jako Matka Klara. Zakonnica, 
wspó³za³o¿ycielka i prze³o¿ona Zgromadze-
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nia S³u¿ebnic Najświêtszego Serca Jezusowe-
go (sercanek), kandydatka na o³tarze. Uro-
dzona w Cieszkach, ochrzczona w Zieluniu. 
W 1880 r. uciek³a przed niechcianym zam¹¿-
pójściem z rodzinnego domu w kolonii Borczy-
ny do M³awy, gdzie pracowa³a jako krawcowa. 
W 1886 r. wst¹pi³a do dzia³aj¹cego w ukryciu 
Zgromadzenia S³ug Jezusa, za³o¿onego przez 
b³. Honorata Koźmiñskiego w Warszawie. 
Organizacja ta zajmowa³a siê przede wszyst-
kim prac¹ wśród s³u¿¹cych. W 1889 r. z³o-
¿y³a prywatne śluby zakonne (zgromadzenie 
nie mia³o jeszcze sankcji w³adz kościelnych). 
W 1893 r. trafi ³a do Krakowa, gdzie po roku 
stanê³a na czele zatwierdzonego w³aśnie zgro-
madzenia sercanek. W 1907 r. zosta³a prze³o-
¿on¹ generaln¹ zgromadzenia, które w ci¹gu 
22 lat rozwinê³a do bardzo prê¿nej organizacji 
zakonnej pos³uguj¹cej w szpitalach, domach 
osób chorych, w ochronkach, szko³ach itd. 
W 1994 r. rozpocz¹³ siê proces kanonizacyjny.

Leon Wetmañski (1886−1941). Biskup 
rzymskokatolicki, b³ogos³awiony Kościo³a ka-
tolickiego. Urodzony w ¯urominie, ukoñczy³ 
w 1900 r. tamtejsz¹ szko³ê gminn¹. W 1902 r. 
rozpocz¹³ studia w seminarium nauczyciel-
skim w Wymyślinie (Skêpem), ale zosta³ 
stamt¹d wydalony z ostatniego roku studiów 
za podpisanie petycji do w³adz o uwzglêd-
nienie jêzyka polskiego w programie szkol-
nym. Zdecydowa³ siê zmieniæ wybór ¿yciowy. 
W 1906 r. wst¹pi³ na wy¿sze studia duchow-
ne w P³ocku, w 1912 r. przyj¹³ świêcenia ka-
p³añskie. Do 1916 r. studiowa³ na Akademii 
Duchownej w Petersburgu, nastêpnie zosta³ 
tam wyk³adowc¹ homiletyki (dzia³u teologii 
zajmuj¹cego siê kaznodziejstwem). Zas³yn¹³ 
te¿ jako organizator pomocy dla ofi ar wojny 
i uchodźców. Do Polski powróci³ w 1918 r., 
aby obj¹æ profesurê w seminarium p³ockim. 
W 1927 r. zosta³ biskupem pomocniczym die-
cezji p³ockiej oraz biskupem tytularnym Ca-
machus (obecnie Kemah w Turcji). Jego pasj¹ 
pozostawa³a praca charytatywna. W 1939 r. 
zosta³ dyrektorem Krajowej Unii Apostolskiej 
Kap³anów w Polsce. Aresztowany wraz arcy-
biskupem Nowowiejskim, zosta³ w marcu 
1941 r. osadzony w obozie koncentracyjnym 

w Dzia³dowie. Data śmierci nie jest znana. 13 
czerwca 1999 r. zosta³ beatyfi kowany przez pa-
pie¿a Jana Paw³a II w grupie 108 b³ogos³awio-
nych mêczenników.

Antoni Wolski (1875−
1954). Lekarz. Urodzony 
w Zakroczymiu, w rodzinie 
arystokraty Arkadiusza Du-
nin-Wolskiego, który jednak 
odrzuci³ swój stan z pobudek 
liberalnych i zatrudni³ siê jako 

komornik. Po śmierci ojca rodzina przenios³a 
siê do P³ocka i tam dorasta³ w bardzo trudnych 
warunkach materialnych. Ukoñczy³ p³ockie 
gimnazjum, a nastêpnie studia medyczne 
na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim 
(1902). W 1903 r. obj¹³ praktykê lekarsk¹ 
w ¯urominie, a w 1908 r. – w Bie¿uniu, gdzie 
pozosta³ do koñca ¿ycia. Jako lekarz obwodo-
wy zyska³ podziw i zaufanie pacjentów. Prowa-
dzi³ ma³y szpital (na dziesiêæ ³ó¿ek, w obecnej 
siedzibie Muzeum Ma³ego Miasta), ordynowa³ 
jako internista, po³o¿nik-ginekolog, a nawet 
chirurg. Anga¿owa³ siê w dzia³alnośæ spo³ecz-
n¹, pe³ni¹c funkcjê prezesa Kasy Oszczêdnoś-
ciowo-Po¿yczkowej i Towarzystwa Ochotni-
czej Stra¿y Ogniowej. Za³o¿y³ orkiestrê oraz 
zespó³ dramatyczny, w którym by³ zarazem 
re¿yserem i aktorem. Leczy³ nawet po 1949 r., 
gdy ciê¿ka choroba zmusi³a go do sta³ego po-
zostawania w ³ó¿ku; przyjmowa³ pacjentów 
w pozycji pó³siedz¹cej. Bli¿ej tê niezwyk³¹, 
wszechstronn¹ osobistośæ mo¿na poznaæ, 
zwiedzaj¹c gabinet lekarza i odtworzone wnê-
trza mieszkalne w Muzeum Ma³ego Miasta.

Andrzej Hieronim Franci-
szek Zamoyski herbu Jelita 
(1716−1792). Magnat, lokator 
pa³acu w Bie¿uniu w okresie 
jego najwiêkszej świetno-
ści. Kanclerz wielki koronny 
w latach 1764−1767, marsza-

³ek Trybuna³u Koronnego w 1761 r., wojewoda 
inowroc³awski w okresie 1757−1764, tak¿e 
starosta halicki, lubelski, brodnicki oraz ro-
stocki. W 1758 r. otrzyma³ Order Or³a Bia³e-
go. By³ jednym z przywódców obozu Familii, 
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inicjatorem reform ustrojowych sejmu kon-
wokacyjnego z 1764 r. Blisko wspó³pracowa³ 
ze Stanis³awem Staszicem i Józefem Wybi-
ckim. W latach 1773−1775 cz³onek Komisji 
Edukacji Narodowej. Od 1776 r. opracowywa³ 
kodyfi kacjê prawa Rzeczypospolitej, tzw. Ko-
deks Zamoyskiego, odrzucony jednak przez 
Sejm w 1780 r. Dziedzicem dóbr bie¿uñskich 
zosta³ ju¿ w 1733 r. Zajmowa³ siê nimi bez-

pośrednio od czasu zakoñczenia swej kariery 
wojskowej w 1754 r. W 1760 r. przeprowadzi³ 
oczynszowanie w³ościan. W 1767 r. uzyska³ dla 
Bie¿unia przywilej lokacyjny, dodaj¹c do niego 
niebawem w³asn¹ tzw. ordynacjê, czyli rodzaj 
statutu. Materialne ślady jego dzia³alności 
to m.in. kośció³ i pa³ac w Bie¿uniu, uk³ad ur-
banistyczny Bie¿unia, kośció³ i klasztor w ¯u-
rominie. 
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Bie¿uñ stanowi najbardziej atrakcyjny cel 
zwiedzania w ca³ym powiecie ¿uromiñ-

skim. Licz¹cy obecnie niespe³na 2 tys. miesz-
kañców, usytuowany jakby na uboczu, nad 
Wkr¹, z dala od g³ównego nurtu historii, przez 

wiele dziesiêcioleci pozbawiony nawet praw 
miejskich, w pe³ni zachowa³ dziś ju¿ niespo-
tykan¹, tradycyjn¹ formê ma³ego miasteczka, 
rozlokowanego wokó³ rynku, kościo³a, po czê-
ści – tak¿e rezydencji w³aścicieli i zespo³u sy-

Przewodnik subiektywny 
po powiecie żuromińskim
Bieżuń (siedziba gminy)

48 Bieżuń na pocztówce z okresu międzywojennego
49 Współczesny widok od strony Wkry
50 Gdyby nie ryby i raki zginęliby Bieżuniaki. Fragment ekspozycji w Muzeum Małego Miasta
51 Figura św. Jana Nepomucena przypomina o lokalnych powodziach

48 49

50 5551
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nagogalnego. Zabudowany niemal wy³¹cznie 
parterowymi drewnianymi i murowanymi do-
mami, nadal zachowuje wielokulturowy kolo-
ryt, jaki znamy gdzie indziej jedynie ze wspo-
mnieñ z dawno minionej przesz³ości. Stanowi 
przy tym ośrodek nadal ¿ywy, rozwijaj¹cy siê, 
przepe³niony ¿yciem kulturalnym, którego 
źród³o bije w jedynym w swoim rodzaju Mu-
zeum Ma³ego Miasta. Dojechaæ z ¯uromina 
mo¿na tu drog¹ nr 541; odleg³ośæ wynosi za-
ledwie 10 km.

Nazwa „Bie¿uñ” nie zosta³a po dziś dzieñ 
przekonuj¹co wyjaśniona. Jedna z koncepcji, 
popularna zw³aszcza w starych publikacjach, 
g³osi, ¿e miejscowośæ znajdowa³a siê na trakcie 
komunikacyjnym („bie¿aæ” – biegaæ) albo zo-
sta³a za³o¿ona przez jakichś uciekinierów („bie-
¿eñców”), niby to wypchniêtych z dotychcza-
sowych siedzib podczas ekspansji kujawskiej 
w X w. Prof. Stanis³aw Rospond widzia³ tu z ko-
lei „bieg” w staropolskim znaczeniu „koryto 
rzeki”. Wspó³cześni toponomaści podejrzewaj¹ 
jednak patronimiczny charakter nazwy, przy 
czym patron mia³by nazywaæ siê tak samo, jak 
osada, czyli Bie¿uñ, ewentualnie Bie¿aj.

Osada nad Wkr¹ na obszarze dzisiejszego 
Bie¿unia istnia³a zapewne ju¿ w XIII w. Ry-
bo³ówstwo odgrywa³o fundamentaln¹ rolê 
ju¿ w ¿yciu pierwszych mieszkañców, o czym 
świadczy pamiêtane do dziś powiedzenie: 
Gdyby nie ryby i raki, zginêliby bie¿uniaki. 
S³awa po³awianych tu ryb i raków, które sprze-
dawano z zyskiem do Warszawy, trwa³a w³aś-
ciwie przez ca³y okres staropolski. Do rozwo-
ju przyczynia³ siê te¿ trakt handlowy, ³¹cz¹cy 
m.in. P³ock, Sierpc i Szreñsk.

Od koñca XIV w. Bie¿uñ nale¿a³ do mo¿ne-
go rodu herbu Prawdzic z Gulczewa (później-
szych Sieprskich). W tym okresie kasztelan 
p³ocki Jêdrzej z Gulczewa wzniós³ tu pierwszy 
zamek, wkomponowuj¹c tym samym osadê 
w ci¹g punktów obronnych na pó³nocnym 
Mazowszu, obok Raci¹¿a, Radzanowa i Szreñ-
ska. Na pocz¹tku lipca 1410 r. w okolicach Bie-
¿unia przesz³y wojska pod wodz¹ W³adys³awa 
Jagie³³y pod¹¿aj¹ce pod Grunwald. Jak to opi-
sa³ Jan D³ugosz, król zarz¹dzi³ próbny alarm, 
aby rycerstwo nie gnuśnia³o we śnie i bez-
czynności. Z w³aścicieli Bie¿unia, Sieprskich 

wywodzi³o siê wielu mazowieckich dygnitarzy 
i dostojników kościelnych. Prokop piasto-
wa³ funkcje chor¹¿ego i starosty p³ockiego, 
jego brat Szczêsny – podkomorzego p³ockie-
go. Wspó³dziedzic Sierpca i Bie¿unia, Jêdrzej 
syn Szczêsnego (zm. 1572) by³ m.in. podko-
morzym p³ockim (1518), wojewod¹ rawskim 
(1545), starost¹ pyzdrskim. Ród wygas³ w 3. 
æw. XVI w. 

Najwa¿niejszym dokonaniem Jêdrzeja 
z Gulczewa by³o uzyskanie w 1406 r. u ksiê-
cia mazowieckiego Siemowita IV przywile-
ju lokacyjnego. Ksi¹¿ê zezwoli³ na za³o¿enie 
miasta na prawie che³miñskim, jak równie¿ 
na organizowanie cotygodniowego targu w po-
niedzia³ek. Lokacja miasta wi¹za³a siê z po-
³o¿eniem przy trakcie biegn¹cym z Pomorza 
na Ruś i Litwê. Szlak ów ³¹czy³ Toruñ, Do-
brzyñ, Rypin, Bie¿uñ, Raci¹¿, P³oñsk, Serock, 
Wyszków, Brok oraz Niskurzyn, gdzie rozdzie-
la³ siê na wschód i po³udnie. Najstarsza osada 
miejska zosta³a ulokowana na wyniesionym 
terenie przy drodze Rypin–Raci¹¿. By³a ona 
skupiona wokó³ placu targowego o charakte-
rystycznie rozszerzonym kszta³cie, znacznie 
później nazwanego Nowym Rynkiem (miano 
to funkcjonuje do dziś). Najdawniejsze wia-
domości o konkretnych budynkach pochodz¹ 
z 1. po³. XVI w. W 1514 r. źród³a poświadczaj¹ 
istnienie kościo³a (choæ musia³ powstaæ znacz-
nie wcześniej), a w 1531 r. – m³yna. 

Pomimo wiktorii grunwaldzkiej, rozwój 
miasta by³ w XV w. spowolniony wskutek 
krzy¿ackiego s¹siedztwa. Obronne po³o¿enie 
pośród bagien i moczarów nie zawsze stano-
wi³o dostateczne zabezpieczenie. Ju¿ po lo-
kacji Bie¿uñ zosta³ dwukrotnie zniszczony 
przez Krzy¿aków. Pacyfi kacjê niebezpieczne-
go s¹siada przyniós³ dopiero pokój toruñski 
z 1466 r. Odt¹d zabudowa zaczê³a rozci¹gaæ 
siê w kierunku Wkry (gdzie by³a osada ryba-
cka), wzd³u¿ traktu ³¹cz¹cego kośció³ i dwór. 
W 1504 r. król Aleksander Jagielloñczyk po-
twierdzi³ na prośbê Wojciecha Skóry z Gaju, 
podkomorzego dobrzyñskiego przywilej loka-
cyjny, ustanawiaj¹c równocześnie 3 jarmar-
ki: na Obrzezanie Pañskie (1 stycznia), na św. 
Stanis³awa (8 maja) oraz na Narodzenie Pan-
ny Marii (8 września). Dziewiêtnastowieczny 
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komentator stwierdzi³ nawet, ¿e pod wzglê-
dem uprzywilejowania akt postawi³ Bie¿uñ 
wrówne [na równi] z P³ockiem. W 1519 r. 
król Zygmunt Stary, na prośbê ówczesnych 
w³aścicielek miasta Urszuli i El¿biety, córek 
Prokopa Sieprskiego, ustanowi³ nowy porz¹-
dek jarmarków: na św. Marka (25 kwietnia), 
na św. Ma³gorzatê (13 lipca) oraz na św. Miko-
³aja (6 grudnia), przesun¹³ cotygodniowe targi 
na środy oraz nada³ miastu 8-letnie zwolnie-
nie z podatków za wyj¹tkiem c³a i czopowe-
go. Z tego samego okresu pochodz¹ pierwsze 
wiadomości o samorz¹dzie, burmistrzu i raj-
cach, odnotowane w 1520 r.

Kolejny po Sieprskich (mo¿e od koñca 
XVI w.) w³aściciel Bie¿unia, wojewodzic brze-
sko-kujawski Jan Kretkowski herbu Do³êga 
wystawi³ w 1. po³. XVII w. renesansow¹, ufor-
tyfi kowan¹ rezydencjê, usytuowan¹ w rozle-
wiskach Wkry. Jemu te¿ zawdziêcza miasto 
przywilej z 1619 r. wystawiony, co ciekawe, 
w zastêpstwie przywileju Jêdrzeja z Gulczewa 
(sp³on¹³ w po¿arze), a nastêpnie zatwierdzo-
ny 4 marca 1630 r. przez króla Zygmunta III. 
Kretkowski nada³ miastu 30 w³ók ziemi ornej, 
³¹ki, ogrody, prawo do wolnego wyrêbu w swo-
ich lasach oraz wolnego po³owu ryb we Wkrze, 
prawo uboju oraz prawo wyrobu i wyszynku 
piwa. Lista jarmarków rozros³a siê do 5: na św. 
Walentego, na Niedzielê Kwietn¹, na św. Ma³-
gorzatê, na Narodzenie Najświêtszej Marii 
Panny oraz na św. Miko³aja. 

W kolejnych latach starano siê o rozbudo-
wê rezydencji, sprowadzono architekta, który 
zrealizowa³ projekt za³o¿enia ogrodowo-forty-
fi kacyjnego. Umocnienia czêściowo uchroni³y 
j¹ przed ca³kowitym zniszczeniem podczas 
potopu szwedzkiego, który jednak powa¿nie 
spustoszy³ inne obiekty (1655−1656). Przed-
ostatni z Kretkowskich, zmar³y w 1675 r. Da-
mian syn Grzegorza, kasztelan che³miñski, 
znany z wyst¹pieñ na sejmach, pisa³ siê „na 
Bie¿uniu”. O¿eni³ siê z Jadwig¹ Dzia³yñsk¹, 
a owoc tego ma³¿eñstwa – kasztelanic che³-
miñski Andrzej Kretkowski, umieraj¹c bezpo-
tomnie, pozostawi³ miasto wraz przyleg³ymi 
wsiami w³aśnie Dzia³yñskim.

23 maja 1696 r. moc¹ testamentu miasto 
obj¹³ wojewoda pomorski Tomasz Dzia³yñski. 
W³adanie Dzia³yñskich nie potrwa³o jednak 
d³ugo, zreszt¹ kilka pierwszych lat nowy dzie-
dzic zna³ miasto jedynie z relacji. Ju¿ w 1703 r. 
spisano umowê przedślubn¹ pomiêdzy ³ow-
czym koronnym Micha³em Zdzis³awem Za-
moyskim a jedyn¹ córk¹ wojewody, Ann¹ 
Dzia³yñsk¹. W jej myśl Bie¿uñ zosta³ w³¹czo-
ny do posagu, a po śmierci Tomasza Dzia³yñ-
skiego w 1714 r. przeszed³ w rêce Zamoyskich. 
Objêli go w posiadanie Micha³ Zdzis³aw Za-
moyski i Anna z Dzia³yñskich. Córka Toma-
sza zmar³a ju¿ w 1719 r., a wdowiec po niej za-
war³ w 1721 r. kolejne ma³¿eñstwo z El¿biet¹ 
z Wiśniowieckich. Zanim w 1725 r. Micha³ 
Zdzis³aw Zamoyski obj¹³ ordynacjê zamoj-

52 W Bieżuniu zachował się unikatowy zespół małomiasteczkowej architektury drewnianej
53 Dom w narożu rynku z interesującym detalem architektonicznym − ozdobnie rzeźbionym szczytem
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sk¹, prawdopodobnie przebywa³ w Bie¿uniu 
dośæ czêsto. Jego dzie³em by³o sprowadzenie 
ok. 1735 r. do miasta ¯ydów, stanowi¹cych 
potem 30−40% ludności.

Bardzo wa¿ny okres w dziejach miasta sta-
nowi³y rz¹dy syna Micha³a Zdzis³awa − An-
drzeja Zamoyskiego (1717−1792). Przysz³y 
kanclerz wielki koronny zaj¹³ siê miastem 
ju¿ w 1733 r. (zatem w wieku 16 lat!), a zarz¹-
dza³ nim bezpośrednio od zakoñczenia kariery 
wojskowej w 1754 r. Rozpocz¹³ budowê nowe-
go pa³acu, ale jeszcze podczas trwaj¹cych robót 
miasto zosta³o zniszczone przez wojska rosyj-
skie uczestnicz¹ce w tzw. wojnie sukcesyjnej 
(1733). Szkody naprawiono jednak szybko 
dziêki kolejnym inwestycjom Zamoyskiego: 
fundacji kościo³a parafi alnego wraz dzwonni-
c¹ i szkó³k¹ oraz wprowadzeniu planu regula-
cyjnego, wskutek którego powiêkszono rynek, 
wyprowadzono oś g³ównej ulicy (obecnie ul. 
Warszawska) w środku po³udniowo-wschod-
niej pierzei rynkowej oraz wytyczono dzi-
siejsz¹ ul. Zamkow¹. Wed³ug opisu z po³owy 
XVIII w., w Bie¿uniu nie by³o ¿adnej brukowa-
nej ulicy, a spośród 131 domów tylko 12 by³o 
pokryte dachówk¹. W mieście pracowa³o 121 
rzemieślników, ale póki co nie funkcjonowa³a 
¿adna organizacja cechowa. W 1760 r. Zamoy-
ski przeprowadzi³ oczynszowanie w³ościan. 
W 1767 r. z³o¿y³ urz¹d kanclerski i sprowa-

dzi³ siê do Bie¿unia. 13 lutego 1767 r. uzyska³ 
u króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego 
kolejny przywilej lokacyjny. 20 marca 1767 r. 
nada³ te¿ miastu status nazwany ordynacj¹; 
niestety, tekst tego wyj¹tkowego aktu nie zo-
sta³ do dzisiaj odnaleziony. Tym niemniej wia-
domo, ¿e zawiera³ niekorzystne dla mieszczan 
rozporz¹dzenia, m.in. pozbawienie ich prawa 
propinacji (produkcji i sprowadzania piwa, 
gorza³ki i miodu), podniesienie wysokości 
op³at, zobowi¹zanie do napraw grobli m³yñ-
skiej i uczestniczenia w budowie mostu. Aby 
wytr¹ciæ oburzonym argumenty, Zamoyski 
nakaza³ dzier¿awczyni miasta Zofi i Mickiewi-
czowej ukrycie istniej¹cego jeszcze przywileju 
Kretkowskiego z 1630 r. Osobowośæ w³aści-
ciela, zamieszkuj¹cego stale miejscowy pa³ac, 
sprzyja³a rozwojowi ¿ycia kulturalnego. Zgod-
nie z tradycj¹ w latach 1776−1778 w rezyden-
cji odbywa³y siê posiedzenia Komisji Praw 
z udzia³em Józefa Wybickiego i Stanis³awa 
Staszica. Jednak¿e jeden z najwybitniejszych 
badaczy pó³nocnego Mazowsza, Artur F. K. 
Wo³osz, pow¹tpiewa w to, uwa¿aj¹c za nie-
prawdopodobne przewiezienie do Bie¿unia 
ogromnego ksiêgozbioru i archiwów, koniecz-
nego do redagowania wiekopomnego Kodeksu 
Zamoyskiego, czyli Zbioru praw s¹dowych 
na mocy Konstytucji roku 1776 przez J.W. An-
drzeja Zamoyskiego ex–kanclerza koronnego, 

54 Świetność Bieżunia wiąże się z Andrzejem Zamoyskim
55 Najważniejsze daty dla rozwoju miasta przypominają pamiątkowe tablice na pomniku
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kawalera Orderu Or³a Bia³ego u³o¿onego, y 
na Seym roku 1778 podanego. Ale nie ulega 
w¹tpliwości, ¿e bywa³ tu przynajmniej Józef 
Wybicki, który prowadzi³ nawet w oparciu 
o miejscowe ksiêgi parafi alne w³asne badania 
demografi czne. Po po¿arze miasta w 1780 r. 
nast¹pi³o przekszta³cenie jego planu urba-
nistycznego. Jeszcze w 1790 lub 1791 r. Za-
moyski zaakceptowa³ wydane przez magistrat 
statuty cechowe szewców i garbarzy. Rz¹dy 
Zamoyskiego zakoñczy³a śmieræ w 1792 r., 
choæ ju¿ w 1780 r. opuści³ miasto, aby obj¹æ 
funkcjê ordynata zamojskiego. 

W 1793 r. Bie¿uñ zosta³ w ramach II rozbio-
ru w³¹czony do Prus, gdzie wszed³ w sk³ad efe-
merycznej prowincji tzw. Prus Po³udniowych. 
Jego w³aścicielk¹ by³a wówczas wdowa po Za-
moyskim, a po jej śmierci w 1797 r. – Stanis³aw 
Zamoyski. Poniewa¿ przebywali oni w Zamoś-
ciu, Bie¿uniem zarz¹dza³ plenipotent Joachim 
Owidzki. W 1797 r. Zamoyscy zostali zmusze-
ni do sprzeda¿y dóbr bie¿uñskich po wejściu 
w ¿ycie konwencji petersburskiej, zakazuj¹cej 
posiadania maj¹tków w wiêcej ni¿ jednym za-
borze. Spośród paru potencjalnych nabywców, 
Stanis³aw Zamoyski wybra³ w 1801 r. ksiê-
cia Józefa Poniatowskiego, byæ mo¿e kieruj¹c 
siê pobudkami patriotycznymi. Ale sprzeda¿ 
Bie¿unia Poniatowskiemu za 119 tys. czerwo-
nych z³otych okaza³a siê posuniêciem chy-
bionym, bowiem ksi¹¿ê nigdy tu nie zawita³, 
a przy pierwszej okazji ju¿ w 1803 r. pozby³ siê 
go na rzecz Adama Zaleskiego. Tym niemniej, 
podjêto wówczas próbê ści¹gniêcia do Bie¿u-
nia osadników niemieckich, czego dowodem 
by³o za³o¿enie cmentarza ewangelickiego oraz 
niezrealizowany projekt budowy kościo³a 
ewangelicko-augsburskiego, s³u¿¹cego ca³emu 
powiatowi m³awskiemu. 

Kolejny w³aściciel Bie¿unia, Adam Fortunat 
Kandyd Zaleski, pragn¹³ mieæ w tej okolicy roz-
leg³e dobra ziemskie, bowiem w tym samym 
czasie zakupi³ wiele maj¹tków w s¹siedztwie, 
m.in. Sarnowo, Zieluñ i ¯uromin. Zapo¿yczy³ 
siê w tym celu na 270 tys. talarów u faktora 
Banku Berliñskiego, Jakuba Lewina z Kwi-
dzynia. Do przewidzianego w umowie 1810 r. 
nie zdo³a³ jednak sp³aciæ po¿yczki, co da³o ban-
kowi tytu³ w³asności do miasta. Tym niemniej 

zdo³a³ je przekazaæ córkom Amalii i Florenty-
nie. Pretensje do Bie¿unia zg³osi³ tak¿e Sta-
nis³aw Zamoyski, który liczy³ na odzyskanie 
miasta po utworzeniu Ksiêstwa Warszawskie-
go. W 1820 r. Zamoyski uzyska³ wyrok trybu-
na³u p³ockiego daj¹cy mu prawo do trzyletniej 
dzier¿awy, przed³u¿anej nastêpnie corocznie. 
Równocześnie w latach 1818−1826 toczy³ 
siê proces pomiêdzy Zamoyskim a generaln¹ 
spadkobierczyni¹ ks. Józefa Poniatowskiego, 
Mari¹ Teres¹ Tyszkiewiczow¹. Ten zawik³any 
stan prawny nie sprzyja³ z pewności¹ rozwojo-
wi maj¹tku, którym zarz¹dzali coraz bardziej 
samowolni plenipotenci. Wszystko przeciê-
³a og³oszona na 30 czerwca 1826 r. licytacja 
miasta, zakoñczona sukcesem Banku Berliñ-
skiego z tytu³u tzw. subhastacji, czyli przejêcia 
za d³ugi. Kolejne lata, a¿ do przedednia I wojny 
światowej, to prawdziwa karuzela w³aścicieli, 
którzy zmieniali siê co kilka lat, spekuluj¹c 
Bie¿uniem bez umiaru. Wreszcie w 1908 r. 
maj¹tek zyska³ status majoratu nale¿¹cego 
do hrabiego Osten-Sackena. W 1909 r. jego 
administratorem zosta³ baron Heintze. 

Jak przy tak licznych zmianach w³asności 
funkcjonowa³ Bie¿uñ? D³ugo zachowywa³ 
rangê trzeciego pod wzglêdem wielkości mia-
sta powiatu m³awskiego oraz wa¿nego ośrod-
ka rzemieślniczego. Produkowano tu sukno, 
pracowa³y zak³ady garbarskie, farbiarskie 
i szewskie, dzia³a³y 2 kuźnie, huta szk³a, tar-
tak, fabryka igie³, browar, gorzelnia. Źród³em 
dochodów mieszkañców by³o tak¿e rolnictwo. 
W 1825 r. powsta³ plan regulacyjny, który 
czêściowo zrealizowano, wytyczaj¹c dzisiejsze 
ulice Kościeln¹, Sierpeck¹ i M³awsk¹. Rozwój 
nie by³ jednak w stanie zapobiec utracie praw 
miejskich w 1869 r. Stanowi³a ona, wbrew po-
zorom, nie tylko represjê po powstaniu stycz-
niowym (choæ wpisywa³a siê w kampaniê szy-
kan ze strony zaborcy rosyjskiego), ale tak¿e 
skutek zabiegów samych mieszkañców, któ-
rym degradacja do rzêdu wsi dawa³a znacznie 
korzystniejszy status podatkowy. 

Pomimo zmiany statusu Bie¿uñ zachowa³ 
rangê wa¿nego ośrodka lokalnego. Mieści³ siê 
tu urz¹d gminy, s¹d, stacja pocztowa, szko³a 
pocz¹tkowa, huta szk³a, browar, tartak paro-
wy, garbarnie, m³yny, wiatraki. Wa¿n¹ placów-
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k¹ by³a szko³a elementarna, która funkcjo-
nowa³a przez ca³y okres Królestwa Polskiego. 
Do jej obwodu nale¿a³o poza miasteczkiem 
7 okolicznych wsi. Dysponowa³a w³asnym 
murowanym budynkiem z izb¹ lekcyjn¹ oraz 
mieszkaniem nauczyciela. Program zajêæ 
obejmowa³ czytanie, pisanie, rachunki, pol-
ski, niemiecki i ³acinê. A¿ do 1838 r. szko³a 
utrzymywa³a siê wy³¹cznie ze sk³adek miesz-
kañców.

W 1907 r. na naro¿niku Rynku przy ul. 
Warszawskiej Ludwik Wêglewski wystawi³ 
pierwsz¹ w Bie¿uniu dwupiêtrow¹ dochodow¹ 
kamienicê, która wprowadzi³a nie tylko odro-
binê wielkomiejskiego ducha, ale te¿ pomieś-
ci³a niezwykle popularny sklep kolonialny i re-
stauracjê (dzia³a³y a¿ do II wojny światowej). 
W 1917 r. Wêglewski uruchomi³ te¿ na posesji 
przy ul. Sierpeckiej pierwsz¹ w dziejach mia-
steczka elektrowniê niewielkiej mocy. 

W II Rzeczypospolitej nie by³o ju¿ prywat-
nych miast. Resztówka maj¹tku z pa³acem 
przesz³a na rzecz skarbu pañstwa, reprezento-
wanego przez Dyrekcjê Lasów Pañstwowych 
w Siedlcach. Okres miêdzywojenny nie przy-
niós³ istotnego rozwoju miasta, nie pozosta-
wi³ te¿ śladu w jego planie przestrzennym. 
Odbudowano natomiast zniszczenia powsta³e 
w okresie I wojny światowej.

W okresie okupacji unikatowa drewniana 
zabudowa ocala³a byæ mo¿e dziêki w³¹czeniu 
Bie¿unia (w ramach rejencji ciechanowskiej) 

bezpośrednio do Rzeszy. Wysiedlono st¹d jed-
nak natychmiast oko³o 1 tys. mieszkañców, 
w tym wszystkich ¯ydów, którzy ponieśli 
śmieræ. 

Do odzyskania statusu miasta dosz³o 
w 1994 r. Najbardziej znanym bie¿unianinem 
naszych czasów jest bez w¹tpienia wicemistrz 
olimpijski z Pekinu w rzucie dyskiem, Piotr 
Ma³achowski.

Muzeum Ma³ego Miasta 

Bie¿uñ daje ten komfort, ¿e jego zwiedzanie 
mo¿na zacz¹æ od swoistego przyśpieszonego 
kursu historii i tradycji, jaki stanowi wizyta 
w mieszcz¹cym siê przy rynku Muzeum Ma-
³ego Miasta. Bardzo ciekawa placówka mieści 
siê w by³ym budynku szpitala zbudowanym 
na pocz¹tku XIX w. Parterowa drewniana bu-
dowla o tynkowanych i bielonych ścianach, 
z murowanymi piwnicami sklepionymi ko-
lebkowo, z dwuspadowym dachem krytym 
dachówk¹, przypomina nieco prowincjonal-
ny dworek. W muzeum odtworzono klimat 
ma³ego prowincjonalnego mazowieckiego 
miasteczka z 2. po³. XIX w. Rewelacyjnie pre-
zentuje siê zrekonstruowany in situ gabinet 
lekarski, umeblowany archaicznymi urz¹-
dzeniami i sprzêtami medycznymi odziedzi-
czonymi po lekarzach Antonim Wolskim, 
Piotrze G³uszkiewiczu i Stanis³awie Ilskim. 
Eksponowane s¹ tak¿e przedwojenna sypial-

56 Członkowie Ochotniczej Straży Ogniowej – 1907 r.
57 Bieżuńska orkiestra – 1919 r.
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nia z kompletem czeczotkowych mebli oraz 
salonik-bawialnia z samowarem, patefonem 
i taliami zabytkowych kart. W odrêbnym po-
mieszczeniu, na sta³ej wystawie „Bie¿uñ i jego 
mieszkañcy w dawnych latach” zebrano liczne 
przedmioty zwi¹zane z histori¹ miasta i oko-
lic, m.in. pami¹tki z okresu II wojny świato-
wej oraz judaika. Muzeum stanowi centrum 
¿ycia kulturalnego Bie¿unia. Organizowane 
s¹ tu czasowe wystawy prac malarskich i foto-
grafi cznych oraz wydarzenia kulturalne o ró¿-
norodnej tematyce.

Rynek wraz z otaczaj¹cymi ulicami 

Bie¿uñ stanowi bardzo cenny zespó³ zabyt-
kowych budowli, stanowi¹cych razem dobrze 
zachowane ma³e mazowieckie miasteczko 

rodem z minionych epok. Siatka ulic ukszta³-
towa³a siê przede wszystkim w XVIII−XIX w., 
a zabudowa to ci¹gle w du¿ej mierze tradycyjne 
drewniane budynki parterowe z prze³omu XIX 
i XX w. coraz czêściej, niestety, wypierane przez 
wspó³czesn¹ zabudowê. Pośród wielu tego typu 
obiektów nale¿y zwróciæ uwagê na opisany 
wy¿ej budynek, w którym mieści siê Muzeum 
Ma³ego Miasta, drewniany dom mieszkalny 
z pocz¹tku XIX w. przy ul. Sierpeckiej 19 oraz 
przejśæ siê ul. Zamkow¹ (patrz te¿ poni¿ej).

Kamienica Wêglewskiego 

Ewenement pośród ma³omiasteczkowej za-
budowy Bie¿unia stanowi efektownie prezen-
tuj¹ca siê na jej tle dwupiêtrowa kamienica 
na rogu Rynku i ul. Warszawskiej. Powsta³a 

64 Powitanie przybyłych gości na jednej z imprez w muzeum. Od lewej: Henryk Grześkiewicz − Prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Bieżunia, Andrzej Szymański − Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń, Jerzy Piotrowski − kierownik 
Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Stanisław Pawliszewski 
– były Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Brazylii, Andrzej Kamasa – dyrektor Ciechanowskiej Delegatury 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Bogusława Trojanowska – wicedyrektor Muzeum 
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Michał Twardy – dyrektor Płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego. Bieżuń, 21 lutego 2012 r.
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65 Rynek w Bieżuniu, pocztówka z 1915 r. Warto zwrócić uwagę na znajdujący się z tyłu budynek będący obec-
nie siedzibą Muzeum Małego Miasta

66 Uroczystości patriotyczne na rynku, 3 maja 1925 r.
67 Odsłonięty 3 maja 1992 r. pomnik poświęcony historii miasta
68 Kamień upamiętniający nadanie Bieżuniowi w 1406 r. praw miejskich
69 Rynek w dniu dożynek w Bieżuniu, 2 września 2012 r.
70 Ludwik Węglowski – „bieżuński Wokulski”
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w 1907 r. ze środków Ludwika Wêglewskiego, 
„bie¿uñskiego Wokulskiego”, który wzbogaci³ 
siê dziêki wygranej na loterii ogromnej na owe 
czasy sumy 140 tys. rubli. Na parterze kamie-
nicy mieści³a siê restauracja oraz szalenie po-
pularny sklep kolonialny, czynny do II wojny 
światowej. W ostatnich latach przeprowadzo-
no renowacjê kamienicy, upodabniaj¹c jej wy-
gl¹d do pierwotnego. Obecnie mieści siê tutaj 
siedziba w³adz miasta.

Ulica Zamkowa. Dom Go³êbiowskiego

Naro¿nik rynku, przy którym wznosi siê 
Muzeum Ma³ego Miasta, stanowi skrzy¿o-
wanie z wiod¹c¹ do rezydencji Zamoyskich 

ulic¹ Zamkow¹. Tak¿e przy niej zachowa³y 
siê urokliwe, drewniane domostwa, w których 
framugach mo¿na gdzieniegdzie odkryæ wg³ê-
bienia po mezuzach*. Cztery obiekty przy 
wschodniej pierzei ul. Zamkowej nale¿¹ dziś 
do placówki muzealnej, a w przysz³ości maj¹ 
stworzyæ jedyny w Polsce ma³omiasteczkowy 
skansen in situ. 

Szczególn¹ wartośæ ma stoj¹cy przy ul. 
Zamkowej 4 dom Stefana Go³êbiowskie-
go (1900−1991), poety, t³umacza Horace-
go. To drewniane domostwo, pomalowane 
na zielono, pokryte później zachowanym 
do dziś w po³owie szalunkiem, powsta³o 
w 1821 r. na placu nale¿¹cym do ówczesne-
go burmistrza Stefana Okr¹glickiego. Do bu-

71 Kamienica Węglowskiego w 1915 r.
72 Warto porównać współczesną fasadę kamienicy z jej pierwotnym wyglądem

73 W 2010 r. rewitalizowano ul. Zamkową
74 Ulica Zamkowa należy do zabytkowego układu urbanistycznego miasta

71 72

73 74
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dynku przylega³, tak jak dziś, ogród, a nadto 
stajnia, kurniki, sad, warzywniak i kuźnia. 
W 1831 r. w³aściciel przeprowadzi³ siê do P³o-
cka, gdzie popad³ w tarapaty, zakoñczone osa-
dzeniem w areszcie. W 1843 r. dom sprzeda-
no ma³¿eñstwu Stawiskim, a w 1862 r. jego 
w³aścicielem sta³ siê dziedzic Bie¿unia Laso-
cki. W 1866 r. domostwo naby³ ostatni przed 
odebraniem praw miejskich burmistrz Józef 
Bloch. Mieszka³ tu a¿ do 1892 r. Po jego śmier-
ci dom kupili dziadkowie przysz³ego poety, 
Tomasz i Katarzyna Go³êbiowscy. W 1900 r. 
przyszed³ tu na świat sam Stefan Go³êbiow-
ski. Poniewa¿ budynek znajdowa³ siê w z³ym 
stanie technicznym, a nie starcza³o środków 
na remont, zdecydowano siê rozebraæ alkowy. 
W okresie okupacji by³ tutaj posterunek ¿an-
darmerii. Go³êbiowski mieszka³ tu i pracowa³ 
a¿ do śmierci w 1991 r. Jeszcze w 1974 r. do-
kona³ aktu darowizny domu i ogrodu na rzecz 
skarbu pañstwa, przekazuj¹c zarz¹dzanie 
lokalnemu muzeum. Wewn¹trz pozosta³ kil-
kutysiêczny ksiêgozbiór (obecnie w bibliote-
ce miejscowego gimnazjum) i obszerna kore-
spondencja (ponad 3 tys. listów), a w ogrodzie 

– rzeźby Kochanowskiego, Mickiewicza 
i Norwida. Planuje siê udostêpnienie domu 
do zwiedzania.

Pa³ac Zamoyskich 

Ulica Zamkowa wiedzie prosto do Wkry, 
nad któr¹ przechodzi betonowym, wspó³-
czesnym mostem. Rzeka jest w tym miej-
scu uregulowana, przez co przypomina sze-
roki kana³ melioracyjny. Stary m³yn straci³ 
dziś znaczenie; po remoncie zaadaptowano 
go na dom mieszkalny. Zespó³ pa³acowy znaj-
duje siê za rzek¹, w cieniu starych drzew, sta-
nowi¹cych pozosta³ośæ rozleg³ego parku kra-
jobrazowego. W zaroślach stoi XIX-wieczna 
fi gura Matki Boskiej (zbudowana miêdzy 1836 
a 1870 r.) z napisem Bez zmazy poczêta módl 
siê za nami, którzy siê do ciebie uciekamy. 
Droga pośród drzew doprowadza po kilkudzie-
siêciu krokach na nieregularny dziedziniec, 
przy którym wznosz¹ siê trzy w mniejszym 
lub wiêkszym stopniu zrujnowane budowle: 
w centralnym miejscu pa³ac, po prawej stronie 
lepiej zachowana ofi cyna wschodnia, po lewej 

75 Jeden z budynków należących do Muzeum Małe-
go Miasta

76 Znajdujący się przy ul. Zamkowej 4 dom Stefana 
Gołębiowskiego zbudowano w 1821 r.

77 W 2012 r. upamiętniono tablicą rozebrany 
w 2009 r. drewniany budynek szkoły z lat 
1935−1937. Tablica przypomina również, 
że w 1806 r. powstała w tym miejscu pierwsza 
szkoła elementarna

75 76

77
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– zrujnowana w najwiêkszym stopniu ofi cyna 
zachodnia.

Prawdopodobnie pierwszymi gospodarza-
mi cypla oblanego z trzech stron przez wody 
Wkry byli w XV w. Sieprscy. Niestety, na śla-
dy ich domniemanej siedziby nie natrafi ono 

podczas prowadzonych w latach 1977−1980 
wycinkowych badañ archeologicznych war-
szawskiej Pracowni Konserwacji Zabytków. 
Nastêpnie, w XVII w. powsta³o z inicjatywy 
Kretkowskich renesansowe za³o¿enie typu 
palazzo in fortezza otoczone umocnienia-

78 Do dawnej rezydencji Zamoyskich prowadzi droga z zachowanym autentycznym brukiem
79 Od zachodu i południa pozostałości parku krajobrazowego otaczają wody Wkry
80 Pałac Zamoyskich – widok od frontu
81 Jedna z zachowanych ofi cyn wyróżniająca się wielkością dorównującą niemal głównemu obiektowi

78 79

80 81
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mi wodnymi typu staroholenderskiego, czyli 
w postaci wa³ów ziemnych na narysie czwo-
roboku z naro¿nymi bastionami. Po stronie 
po³udniowej za³o¿ono kwaterowy ogród rene-
sansowy. W czasach Zamoyskich rezydencja 
Kretkowskich znajdowa³a siê ju¿ w op³akanym 
stanie technicznym. Niemal ca³y XVIII w. 
– okres 1714−1780 – zajê³a prowadzona przez 
ten wielki ród magnacki przebudowa, wskutek 
której Bie¿uñ doczeka³ siê niedu¿ego pa³acu, 
ofl ankowanego par¹ symetrycznych skrzyde³ 
na planie odwróconej litery L oraz ni¿szymi 
pawilonami wjazdowymi (nie ma jednak pew-
ności, czy do czasu sprzeda¿y dóbr w inne rêce 
wszystkie obiekty zosta³y ukoñczone). Pomiê-
dzy skrzyd³ami znalaz³ siê dziedziniec typu 
cour d’honneur, a za³o¿enie ogrodowe zosta³o 
przekomponowane na park regularny. Nieste-
ty, w tej najwspanialszej postaci rezydencja 
nie dotrwa³a do dziś. Ju¿ w latach 1837–1857, 
jeszcze podczas wzglêdnej dochodowości dóbr 
bie¿uñsko-¿uromiñskich, Adam Wo³owski 
przebudowa³ zespó³ w stylu neogotyku angiel-
skiego, przekszta³caj¹c te¿ pozosta³e elemen-
ty osi barokowej – ogrody i kana³ widokowy. 
Później da³y o sobie znaæ k³opoty fi nansowe, 
nasilone zw³aszcza po uw³aszczeniu ch³opów 
(a co za tym idzie zniesieniu oczynszowania). 
Kolejnych w³aścicieli, wśród których roi³o siê 
od spekulantów, nie by³o staæ na utrzymanie 
ca³ego za³o¿enia, co spowodowa³o kolejne 
rozbiórki. Jedyny wyj¹tek stanowi³ mo¿e Jó-
zef Oko³o-Ku³ak, który pomimo corocznego 
wystawiania Bie¿unia na sprzeda¿, próbowa³ 
jednak przeprowadzaæ remonty. W 1912 r. za-
mierzano nawet ca³kowicie rozebraæ rezyden-
cjê, ale powstrzymano siê wskutek protestów 
opinii publicznej. Wyciêto jednak park. 

Po odzyskaniu niepodleg³ości dobra bie-
¿uñskie, z których pozosta³a zaledwie resztka 
o powierzchni 44,7 ha oraz pa³ac, przejê³o pañ-
stwo, reprezentowane przez Dyrekcjê Lasów 
Pañstwowych w Siedlcach. W 1925 r. wybitny 
architekt Lech Józef Niemojewski sporz¹dzi³ 
projekt ratowania zabytku, m.in. zak³ada-
j¹cy odbudowê prawej ofi cyny z przywróce-
niem jej pierwotnego podzia³u na 3 kondyg-
nacje. Do realizacji jednak nie przyst¹piono, 
a w 1927 r. skarb pañstwa sprzeda³ rezydencjê 

Marii i Janowi Ilskim oraz Stanis³awie i Edwar-
dowi Hirszowskim. G³ównym zarz¹dzaj¹cym 
sta³ siê Jan Ilski. W latach 1940–1945 zabytek 
trafi ³ w rêce Niemców – Friedricha Ratza i jego 
syna. W okresie reformy rolnej pa³ac nale¿a³ 
do maj¹tku o powierzchni ju¿ tylko 12,5 ha, 
zatem nie podlega³ reformie rolnej. W 1948 r. 
jego wspó³w³aścicielami zostali spowinowa-
ceni Stanis³aw Ilski (syn Jana) oraz Stanis³a-
wa Hirszowska. W 1972 r. przeszed³ w rêce 
Stanis³awa i Krystyny Ilskich – jak siê mia³o 
niebawem okazaæ ostatnich prywatnych w³aś-
cicieli rezydencji w Bie¿uniu. Wobec bowiem 
bardzo wysokich kosztów utrzymania za-
bytku, w 1974 r. zdecydowali siê na sprzeda¿ 
maj¹tku Instytutowi Przemys³u Gumowego 
„Stomil” w Piastowie. 

Instytucja pañstwowa zamierza³a uloko-
waæ tu ośrodek wypoczynkowo-konferencyjny 
i dom pracy twórczej. W latach 1975–1976 
Stanis³aw Miklaszewski i Henryk Paw³owski 
z Pracowni Konserwacji Zabytków w Toru-
niu opracowali projekt odbudowy g³ównego 
budynku oraz odtworzenia zmienionych do-
s³ownie kilka lat wcześniej, podczas regulacji 
Wkry, stosunków wodnych wokó³ rezydencji. 
Podstawê mia³ stanowiæ plan miasta z 1798 r. 
Niestety, poza parterem nie postarano siê o za-
chowanie pierwotnego uk³adu pomieszczeñ 
w g³ównym budynku, „upychaj¹c” na pod-
daszu liczne pokoje (³¹cznie na 52 miejsca!), 
a w piwnicach m.in. bar kawowy. Nie liczono 
siê te¿ zanadto z zachowanymi zabytkowy-
mi elementami, zastêpuj¹c istniej¹ce jeszcze 
stropy drewniane – ¿elbetonowymi. W zrekon-
struowanym fragmencie lewego skrzyd³a mia-
³y byæ sto³ówka, kuchnia i biura, a w lewym 
– ekspozycja regionalna. Nie zamierzano od-
budowywaæ reszty skrzyde³ bocznych i pawilo-
nów ani te¿ – poza zaznaczeniem – odtwarzaæ 
dawnej osi widokowej barokowego ogrodu. Je-
dyne, co zdo³ano zrealizowaæ z tego zamierze-
nia, to przeprowadzony w latach 1976–1989 
kapitalny remont budynku g³ównego, realizo-
wany przez Pracownie Konserwacji Zabytków 
z Olsztyna. Nie zdo³ano go jednak ukoñczyæ, 
a po zmianie ustroju inwestor przesta³ siê pa-
³acem zupe³nie interesowaæ. W 1991 r. sprze-
dano nieruchomośæ w rêce prywatne – Anto-
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niego Cassel Kokczyñskiego z Londynu oraz 
jego bratanka Tomasza Kokczyñskiego z Kon-
stancina. W tej rodzinie pozostaje do dziś, 
ale od dawna ju¿ nic tu siê nie dzieje, a sam 
zabytek popada w coraz wiêksz¹ ruinê.

W obecnej formie pa³ac jest budowl¹ baroko-
wo-klasycystyczn¹ z elementami neogotycki-
mi, na planie prostok¹ta. Zwrócony frontem 
ku po³udniowemu zachodowi, otynkowany, 
murowany z ceg³y, postawiony na sklepionych 
kolebkowo piwnicach (pozosta³ych prawdopo-
dobnie jeszcze po palazzo in fortezza Kretkow-
skiego), ma tylko parter z mieszkalnym pod-
daszem. Nakryty jest dachem naczó³kowym 
z dachówk¹. Jak s³usznie podkreśla Artur F. K. 
Wo³osz, po zmniejszeniach spowodowanych 
rozbiórkami, jedynym, co upowa¿nia do nazy-
wania rezydencji w Bie¿uniu mianem pa³acu, 
a nie dworu, jest jego przesz³ośæ, a w³aściwie 
spojrzenie na kszta³t przestrzenny w okresie 
staropolskim, bo skala tego, co obecnie istnieje 
odpowiada siedzibie średnio bogatej szlachty, 
a nie jednego z zamo¿niejszych magnackich 
rodów Rzeczpospolitej. Du¿a, zrujnowana 
ofi cyna od zachodu (na prawo od pa³acu), tzw. 
arianka, stanowi pozosta³ośæ dawnego skrzyd-
³a mieszkalnego, w XIX w. przerobionego 
na kilkukondygnacyjny spichlerz, nastêpnie − 

na ofi cynê mieszkaln¹. Z kolei na lewo wzno-
si siê tak¿e ruina, ale do koñca nie wiadomo 
czego – czy ukoñczonego przez Zamoyskich 
ca³ego skrzyd³a wschodniego, czy te¿ – o ile 
owo skrzyd³o nie zosta³o nigdy w pe³ni zreali-
zowane – jedynie jego fragmentu w postaci za-
mkniêcia. Budowla ta prawdopodobnie zawa-
li³a siê jeszcze w XIX w. ze starości. Na ty³ach 
odnaleźæ mo¿na pozosta³ości parku, zw³asz-
cza ulokowan¹ na osi rezydencji od pó³nocy 
polanê, odgraniczon¹ falistym narysem muru 
tarasu, a za ni¹ w¹ski staw, przypominaj¹cy 
kana³. Wnikliwi dopatrz¹ siê jeszcze śladów 
szpalerów oraz pozosta³ości starodrzewu.

Aby trochê os³odziæ zawód sprawiany przez 
dzisiejszy stan bie¿uñskiej rezydencji, wspo-
mnijmy o legendach z ni¹ zwi¹zanych. Wed³ug 
miejscowej tradycji pa³ac po³¹czony jest locha-
mi z nieistniej¹cym ju¿ zamkiem w Karniszy-
nie oraz Poniatowem. Mówi siê te¿, ¿e ziemia, 
z której uformowana zosta³a wyspa pa³acowa, 
zosta³a przyniesiona w fartuchach przez miej-
scowe kobiety.

Zespó³ synagogalny przy ul. M³awskiej 

Ośrodek niegdysiejszej spo³eczności ¿y-
dowskiej stanowi³ zespó³ synagogalny przy 

82 XIX-wieczna fi gura Matki Bożej

83 Pozostałości parku krajobrazowego

82 83
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ul. M³awskiej, a rolê swego rodzaju dzielni-
cy ¿ydowskiej odgrywa³a wschodnia czêśæ 
miasteczka. Osadnictwo ¿ydowskie zaczê-
³o siê w Bie¿uniu w 1735 r. za zgod¹ Micha-
³a Zamoyskiego. Nied³ugo potem powsta³a 
samodzielna gmina, z której wywodzi³ siê 
m.in. s³ynny rabin-patriota Izaak Cylkow 
(1841−1908), kaznodzieja wielkiej postêpo-
wej synagogi na T³omackiem w Warszawie. 
Liczebnośæ ¯ydów w miasteczku wynosi³a ko-
lejno: 20 rodzin w 1764 r.; 389 osób w 1808 r. 
(36,7% ogó³u); 697 osób w 1857 r. (29,3%); 
779 osób w 1921 r. (32,3%); 2344 w 1939 r. 
Po w³¹czeniu do Rzeszy wiêkszośæ ¯ydów 
zosta³a wysiedlona do Legionowa, a pozostali 
do getta w M³awie, sk¹d w grudniu 1942 r. wy-
s³ano ich do Auschwitz. 

Dzia³ka pod synagogê zosta³a wyznaczo-
na w pobli¿u rynku, nad rzek¹, w po³owie 
XVIII w. Sta³a na niej od ok. 1766 r. drewnia-
na bó¿nica, która zawali³a siê w 1872 r. Ok. 
1900 r. na jej miejscu postawiono murowan¹ 
synagogê, zaprojektowan¹ prawdopodobnie 
przez budowniczego powiatowego m³awskie-
go i sierpeckiego Zygmunta Kmitê. By³a to bu-

dowla na planie prostok¹ta, z jednym pomiesz-
czeniem modlitewnym z galeri¹ dla kobiet, 
poprzedzona przez przedsionek ze schodami 
na galeriê ulokowanymi symetrycznie po bo-
kach. Budowla przetrwa³a wojnê dziêki prze-
znaczeniu jej na magazyn zbo¿owy. W 1958 r. 
zosta³a przebudowana na kino. Zniszczono 
wówczas charakterystyczny, orientalizuj¹cy 
wystrój zewnêtrzny i przekszta³cono bry³ê bu-
dynku tak, ¿e zatraci³a wszelkie wyró¿niaj¹ce 
cechy stylowe. Obecnie w dawnej synagodze 
mieści siê Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Obok synagogi zachowa³ siê – mieszcz¹cy 
dzisiaj sklep „Market Grand” – dawny bejt ha-
midrasz (przyszkó³ek). Tak¿e ten obiekt zo-
sta³ mocno przekszta³cony w latach 50. XX w., 
ale fasada zachowa³a pewne rozwi¹zania for-
malne pozwalaj¹ce siê domyśliæ pierwotnej 
funkcji ni¿ sklepowa.

Kośció³ pw. Trójcy Świêtej w parafi i pw. św. 
Stanis³awa Biskupa Mêczennika 

Choæ brak wzmianki źród³owej, z du¿¹ 
doz¹ pewności mo¿na przypuściæ, ¿e parafi a 

84 Współcześnie przebudowane budynki synagogi i bejt ha-midrasz

84
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w Bie¿uniu zosta³a erygowana wraz z lokacj¹ 
miasta w 1406 r. Pierwszy kośció³ wzniesiono 
z drewna, podobnie jak drugi (1551) i trze-
ci (po 1598). Rozbiórka drewnianej świ¹tyni 
nast¹pi³a w 1766 r. Na jej miejscu wzniesio-
no w latach 1766−1768 zachowany do dzisiaj 
kośció³ parafi alny pw. Trójcy Świêtej, ufundo-
wany przez Andrzeja Zamoyskiego. W latach 
1888−1889 przeprowadzono zasadnicz¹ roz-
budowê ze środków dziedzica Bie¿unia Józefa 
Oko³o-Ku³aka oraz parafi an, dostawiaj¹c od-
rêbne stylowo od barokowego korpusu prez-
biterium, 2 kaplice oraz zakrystiê. Nowsze 
czêści pozosta³y nieotynkowane, z czerwonej 
ceg³y, w przeciwieñstwie do pierwotnego frag-

mentu. W 1945 r. zabytek zosta³ uszkodzony, 
nastêpnie odrestaurowany. 

Kośció³ to budowla murowana z ceg³y, orien-
towana, jednonawowa, z barokowym korpu-
sem obstawionym bezstylowymi dobudówka-
mi. Oddzielony od ulicy kamiennym murem, 
cieszy oko fasad¹ ze szczytem o ³adnej linii. 
Na kalenicy w 1889 r. dostawiono wie¿yczkê 
na sygnaturkê, z ośmioboczn¹, a¿urow¹ la-
tarni¹. Nawa ma plan prostok¹ta przechodz¹-
cego szerok¹ arkad¹ w wê¿sze, wielobocznie 
zamkniête prezbiterium. Do ścian bocznych 
dostawiono w czêści wschodniej 2 prostok¹t-
ne kaplice po bokach, sprawiaj¹ce wra¿enie 
ramion transeptu. Od zachodu nawê zamyka 

85 Widok kościoła na pocztówce z 1915 r.
86 Kościół pw. Trójcy Świętej współcześnie
87 Wnętrze świątyni. Nawa główna
88 Oryginalna XIX-wieczna ceramiczna tablica epitafi jna

85 86

87 88
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murowany, balkonowy chór muzyczny, otwar-
ty do wnêtrza pó³kolist¹ arkad¹. Sklepienie 
kolebkowe z lunetami znajduje siê jedynie nad 
prezbiterium oraz kaplicami bocznymi. Nad 
naw¹ g³ówn¹ zawieszono pierwotnie drewnia-
ny strop z szerok¹ faset¹, który w latach 80. 
XX w. zmieniono na ¿elbetowy. 

Wyposa¿enie jest dośæ skromne. Neoroko-
kowy o³tarz g³ówny zosta³ wykonany w 1897 r. 
przez Kazimierza Matulewicza, udekorowany 
rzeźbami Jana Wojtasika. W centrum umiesz-
czono wizerunek Matki Boskiej Ró¿añcowej 
pêdzla Marcina Kasiewicza (koniec XIX w.), 
w zwieñczeniu obraz Trójcy Świêtej autorstwa 
Józefa Buchbindera (tak¿e koniec XIX w.). W o³-
tarzu znalaz³a siê równie¿ otoczona kultem ba-
rokowa rzeźba Chrystusa Ukrzy¿owanego z 2. 
po³. XVIII w., a przy niej − tabliczki wotywne 
ze srebrnej blachy (XVIII−XIX w.). W ramach 
powojennych prac naprawczych w 1946 r. An-
toni Rochowicz wykona³ now¹ polichromiê 
wnêtrza, zaprojektowan¹ przez W³adys³awa 
Drapiewskiego. Obecna polichromia kościo³a 
powsta³a jednak w latach 1987–1990 dziêki 
wysi³kom Tadeusza Denegi z Chojnic i Tade-
usza Drapiewskiego z Poznania.

Z kościo³em s¹siadowa³a drewniana dzwon-
nica z 1776 r., dźwigaj¹ca dzwon odlany 
w 1698 r. przez Gottfrieda Dewitza, ludwisa-

rza z Elbl¹ga. Zarówno budowla, jak dzwony 
sp³onê³y w 1988 r. W okresie 1994–1995 wy-
stawiono now¹ murowan¹ dzwonnicê.

Cmentarz katolicki 

Za³o¿ony na pocz¹tku XIX w. cmentarz 
katolicki w Bie¿uniu znajduje siê opodal 
kościo³a, przy ul. Zawidzkiej. Najwiêksz¹ 
wartośæ na nim maj¹: pomnik na grobie 16 
powstañców z 1863 r., bratnia mogi³a woj-
skowa 25 ¿o³nierzy niemieckich i rosyjskich 
z I wojny światowej (w tym Polaków wcielo-
nych do armii zaborczych; najdalszy kraniec 
cmentarza) oraz kwatera 49 Polaków – ofi ar 
II wojny światowej (w czêści centralnej) ozdo-
biona rzeźb¹ P³aczki autorstwa Mieczys³a-
wa Kulona (1986). Warto te¿ zwróciæ uwagê 
na stoj¹cy przy alei g³ównej grobowiec Maria-
na Przedpe³skiego (patrz biogram), ze wzru-
szaj¹cym świadectwem mi³ości do ¿ony, 
a tak¿e na pomniki poety Stefana Go³êbiow-
skiego czy ostatniego XIX-wiecznego burmi-
strza Bie¿unia – Józefa Blocha.

Cmentarz ¿ydowski 

Cmentarz ¿ydowski, po³o¿ony przy obec-
nej ul. Leśnej, zosta³ za³o¿ony pod koniec 

89 Pomnik na grobie 16 powstańców styczniowych

90 Wspólna mogiła wojskowa żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej

89 90
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XVIII albo na pocz¹tku XIX w. Funkcjonowa³ 
do 1940 r. W wyniku dewastacji w okresie oku-
pacji i po wojnie na ca³ej powierzchni 0,7 ha 
nie przetrwa³ ¿aden nagrobek. W 2004 r. 
Fundacja Ochrony Dziedzictwa ¯ydowskie-

go w Polsce oraz w³adze miasta zawar³y umo-
wê, w której przewidziano ogrodzenie terenu 
cmentarza oraz z³o¿enie na nim znajdowa-
nych w ró¿nych miejscach fragmentów ma-
cew*. Jednak¿e po dziś dzieñ od³amki granito-

91 Kwatera ofi ar II wojny światowej
92 Płaczka – rzeźba  autorstwa Mieczysława Kulona
93 Grób Mariana Przedpełskiego i jego żony Heleny wyróżnia się oryginalnym projektem, dekoracją rzeźbiarską 

oraz napisami na tablicach

91 92

93
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wych i piaskowcowych tablic z prze³omu XIX 
i XX w. przechowywane s¹ w Muzeum Ma³ego 
Miasta, a tak¿e w prywatnych domach. Poja-
wiaj¹ siê projekty budowy z nich pami¹tko-
wego lapidarium. Warto wiedzieæ, ¿e opodal, 
w miejscu skrzy¿owania obecnych ulic Leś-
nej i Zawidzkiej, znajdowa³ siê nieistniej¹cy 
ju¿ dziś cmentarz ewangelicki. 

Borek 

Bie¿uñ to nie tylko zabytki. W starorzeczu 
Wkry urz¹dzono urokliwe rekreacyjne miejsce 

zwane Borkiem, do którego mo¿na dojśæ ul. 
Leśn¹. Funkcjonuje tu specjalnie zarybiane ³o-
wisko dla wêdkarzy, pla¿a z boiskiem do siat-
kówki, k¹pielisko oraz zadaszone stanowisko 
do grillowania. Licencjê na wêdkowanie mo¿-
na kupiæ w środê, sobotê i niedzielê u skarbni-
ka Bie¿uñskiego Towarzystwa Wêdkarskiego 
przy ul. Leśnej 1/4.

94 Jedna z ocalałych macew z bieżuńskiego kirkutu
95 Borek – miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i turystów
96 Pomyślano również o miejscu na ognisko

94 96

95
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S¹siaduj¹ca z ¯urominem od strony pó³-
nocno-zachodniej wieś nad Wkr¹, przy 

drodze nr 541, notowana by³a ju¿ w 1384 r. 
Ju¿ wówczas odkryto tu poddarniowe rudy 
¿elaza, co znalaz³o swoje odbicie w nazwie 
(niedaleko jest zreszt¹ tak¿e Ruda – wieś 
w gminie Lubowidz), która przewija siê przez 
ca³y XIV w., ale nie wiadomo, czy jako okre-
ślenie osady, czy te¿ miejsca po niej, bowiem 
w 1502 r. Brudnice znów wzmiankowane 
s¹ jako za³o¿one „na surowym korzeniu”. 
W 1578 r. nale¿a³y do powiatu szreñskiego, 
parafi i Lubowidz. W ostatniej æw. XIX w. opi-
sywane jako lokalny ośrodek przemys³owy, 
jeden z wiêkszych zak³adów fabrycznych 
tej okolicy, gdzie znajduje siê m³yn wodny 

i hamernia, której m³oty kuj¹ce ¿elazo poru-
szane s¹ wod¹. Zak³ad mia³ wówczas status 
folwarku nale¿¹cego do dóbr Poniatowo.

Dawne za³o¿enie fabryczne przetrwa³o 
w znacznym stopniu do dziś, choæ nurt Wkry 
nie pracuje ju¿ na rzecz mielenia m¹ki i napê-
dzania m³otów, a s³u¿y produkcji energii elek-
trycznej. Tu¿ przy przeprawie przez rzekê 
wznosi siê ma³a elektrownia wodna ulokowana 
w charakterystycznym, drewnianym budynecz-
ku. Jak za dawnych czasów, bieg rzeki piêtrzony 
jest najpierw w m³ynówce, po czym dziêki ró¿-
nicy poziomów woda spada na turbinê, aby po-
jawiæ siê po drugiej stronie hucz¹c¹, spienion¹ 
strug¹. Naoko³o bez wysi³ku wypatrzeæ mo¿na 
zarysy i inne relikty nie zachowanych do dzisiaj 

Brudnice (gmina Żuromin)

97 Niewielka elektrownia wodna zastąpiła dawny młyn

98 Gospodarz tego miejsca zgromadził wiele eksponatów związanych z młynarstwem

99 Spiętrzone wody Wkry tworzą malowniczy zalew

100 Drewniany dwór urzeka swoją urodą i zachowanymi detalami

99 100

97 98
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obiektów, niegdyś stanowi¹cych ma³y kom-
pleks przemys³owy. Miejsce robi archaiczne 
wra¿enie tym bardziej, ¿e jego obecny gospo-
darz zgromadzi³ wiele fragmentów dawnych 
urz¹dzeñ, m.in. ogromne ko³a zamachowe oraz 
kamienne ¿arna. Zarówno przed spiêtrzeniem, 
jak poni¿ej niego, Wkra jest szeroko rozlana, 
przez co przybiera postaæ urokliwego zalewu.

Jeszcze wiêksz¹ atrakcj¹ miejscowości 
jest jedyny w swoim rodzaju, z pewności¹ je-
den z niewielu w Polsce, drewniany dwór za-
mieszkany nadal przez potomków dawnych 
w³aścicieli. Co wiêcej, mo¿na go bez k³opotu 
odwiedziæ, bowiem ma dziś status gospodar-
stwa agroturystycznego. Modrzewiow¹ bu-
dowlê postawi³ w 1914 r. brudnicki m³ynarz 
W³adys³aw Budzich na znacznie wcześniej-
szych fundamentach. O rodowodzie rezyden-

cji świadcz¹ zreszt¹ zachowane XIX-wieczne 
zabudowania gospodarcze z kamienia i ceg³y 
(m.in. czynna wêdzarnia). Ci¹gn¹cy siê wzd³u¿ 
rzeki pó³torahektarowy park za³o¿y³a w latach 
20. XX w. ¿ona W³adys³awa – Stefania z domu 
Wilhelm. W 1995 r. dwór w Brudnicach otrzy-
ma³ tytu³ „Najpiêkniejszego gospodarstwa 
agroturystycznego w kraju”. Wspó³cześnie na-
le¿y do rodziny Nizio³ków, w prostej linii po-
tomków dawnych w³aścicieli.

Dodajmy jeszcze, ¿e w 2004 r. miejscowośæ 
sta³a siê miejscem znacz¹cego odkrycia ar-
cheologicznego – cmentarzyska kultury prze-
worskiej na terenach zaliczanych do kultury 
wielbarskiej. Szerzej o tym znalezisku i wyni-
kaj¹cych z niego konsekwencjach opowiedzie-
liśmy w czêści poświêconej najdawniejszym 
dziejom powiatu.

101 Udostępnione turystom wnętrza kryją wiele rodzinnych pamiątek

102 List pochwalny dla Stefanii Wilhelm uczennicy klasy  I b Płockiej Dwuklasowej Szkoły Prywatnej za obyczaj-
ność, pilność i celujące wyniki w nauce, którymi wykazała się w roku szkolnym 1901/1902 r.

103 Pozostałości parku dworskiego

104 Jeden z  ocalałych budynków folwarcznych

101 102

104103

Tradycja Mazowsza78

powiat zurominski.indd   78powiat zurominski.indd   78 2012-11-23   21:11:072012-11-23   21:11:07



Wieś Chamsk le¿y 6,9 km na pó³noc 
od Bie¿unia (zjazd z drogi nr 541). 

Jest jednym z najwiêkszych w okolicy ośrod-
ków hodowlanych, o czym świadcz¹ rozci¹ga-
j¹ce siê naoko³o zabudowañ ca³e „miasteczka” 
nowoczesnych kurników z ci¹gami rzêdowo 
rozmieszczonych budynków poprzetykanych 
masywami silosów. 

Wed³ug Karola Zierhoffera nazwa wsi po-
chodzi od nazwy osobowej znanego ze Starego 
Testamentu imienia „Cham” oraz formy pa-
tronimicznej „Chamkowic”. W średniowieczu 
wieś stanowi³a gniazdo rodowe Chamskich. 
W 1385 r. wzmiankowano nale¿¹cego do rodu 
skarbnika Racibora, w 1415 r. – Pomścibora, 

podkomorzego ciechanowskiego, a w 1491 r. 
– podwojewodê zawkrzeñskiego Adama 
Chamskiego. Pierwsza wzmianka o samej 
miejscowości pochodzi z 1382 r. W 1401 r. 
zaliczano j¹ do „dystryktu zawkrzeñskiego”, 
w 1578 r. – do powiatu szreñskiego. W XVI w. 
istnia³ tu okaza³y dwór, wspomniany w opi-
sie Mazowsza pióra Świêcickiego. W czasach 
nowo¿ytnych Chamsk nale¿a³ do dóbr bie-
¿uñsko-¿uromiñskich, zatem wraz z nimi 
znajdowa³ siê w rêkach Dzia³yñskich, Zamoy-
skich, a w latach 1801−1803 – do ksiêcia Jó-
zefa Poniatowskiego. Nastêpnie w³aścicielami 
byli: Adam Zaleski (do 1813), Amalia z Za-
leskich (1813−1826), G³ówny Bank Berliñ-

Chamsk (gmina Żuromin)

105 106

107 108

105 XIX-wieczny dwór po remoncie odzyska dawną świetność

106 Pozostałości dawnego dworskiego parku angielskiego

107 Kościół pw. św. Floriana z początku XIX w.

108 Wnętrze świątyni podczas niedzielnego nabożeństwa
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ski (1826−1830), Bank Polski (1830−1837), 
Adam Wo³owski (od 1837). W Bibliotece Pol-
skiej Akademii Nauk w Krakowie przechowy-
wany jest Protokó³ instalacyjny Dóbr Bie¿uñ-
skich i ¯uromiñskich sporz¹dzony w 1836 r. 
dla dzier¿awczyni Stefanii Lipskiej, w którym 
m.in. zosta³ drobiazgowo opisany ówczesny 
Chamsk. W 1863 r. wieś przesz³a w posiadanie 
Bergów, spokrewnionych z wielkimi warszaw-
skimi fi nansistami nosz¹cymi to samo nazwi-
sko. W³aściciele przyjmowali licznych gości 
ze stolicy, m.in. Henryka Sienkiewicza, nosz¹-
cego siê dopiero z zamiarem napisania Krzy-
¿aków, oraz popularnych wówczas aktorów. 
W 1920 r. z inicjatywy dziedzica Stanis³awa 
Berga oraz nauczyciela Stanis³awa ¯elskiego 
powo³ano w Chamsku wa¿n¹ prowincjonaln¹ 
instytucjê kulturotwórcz¹ – ochotnicz¹ stra¿ 
po¿arn¹. W okresie okupacji Stanis³aw Berg 

odmówi³ podpisania volkslisty, co spowodo-
wa³o osadzenie go w obozie koncentracyjnym 
w Mauthausen, gdzie zgin¹³.

W centralnej czêści rozci¹gniêtej wsi na-
potykamy rozleg³y zieleniec porośniêty sta-
rodrzewem. To pozosta³ośæ dawnego dwor-
skiego parku angielskiego. W g³êbi dostrzec 
mo¿na sam dwór wystawiony w stylu póź-
nego klasycyzmu w po³owie XIX w., jeszcze 
dla Chamskich, mieszkaj¹cych tu wówczas 
ju¿ od blisko 500 lat. To budowla na planie 
prostok¹ta, murowana z ceg³y, otynkowana, 
parterowa z mieszkalnym poddaszem. Na osi 
g³ównej umieszczono obustronny, piêtrowy ry-
zalit zwieñczony trójk¹tnymi ścianami szczy-
towymi. Przed drzwiami wejściowymi, pro-
wadz¹cymi do niewielkiej sionki, ulokowano 
krótkie, jednobiegowe schody. Nad sionk¹ 
umieszczono otwarty taras, a w partii szczytu 

109 110

109 Aleja kasztanowa

110 Kapliczka z 1894 r. ufundowana przez mieszkańców na odwrócenie cholery
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− okulus (okr¹g³y lub owalny otwór, przepusz-
czaj¹cy świat³o i powietrze). Od zachodu przy-
lega do korpusu późniejsza od niego parterowa 
przybudówka. Po 1863 r. we dworze mieszkali 
wspomniani Bergowie, m.in. od 1905 r. Ru-
dolf Berg. Po wojnie mieści³a siê w nim dyrek-
cja miejscowego Pañstwowego Gospodarstwa 
Rolnego. Jeszcze w latach 1975−1985 przepro-
wadzono kapitalny remont, który obejmowa³ 
wymianê stropów, wiêźby dachowej i poszy-
cia, przekszta³cenie klatki schodowej i uk³a-
du pomieszczeñ oraz ca³kowit¹ wymianê sto-
larki drzwiowej i okiennej. Niestety, podczas 
prac dokonano rozbiórki bêd¹cego w bardzo 
dobrym stanie pobliskiego spichlerza. Po wy-
prowadzeniu siê PGR w 1993 r., a nastêpnie 
przekazaniu Agencji W³asności Rolnej Skarbu 
Pañstwa, zabytek uleg³ ca³kowitej dewastacji. 
Obecnie budowla jest w stanie ruiny, choæ 
jej zniszczenie nie wydaje siê jeszcze przes¹-
dzone. Staraniem Tadeusza £oñszczaka daw-
na siedziba Bergów znalaz³a siê w rejestrze 
zabytków.

Drugim zabytkiem Chamska jest odleg³y 
o kilkadziesi¹t kroków od dworu kośció³ pa-
rafi alny pw. św. Floriana. Erekcja miejscowej 
parafi i nast¹pi³a w XIII w. lub na pocz¹tku XIV 
w. W 1401 r. tutejszemu kościo³owi podlega-
³y wsie: Chamsk, Dêbsk, Karniszyn, £¹¿ek, 
Myślin, Olszewo i Poniatowo. W 1797 r. zde-
gradowano j¹ do roli fi lii parafi i w Poniatowie, 
ale w 2003 r. zarz¹dzeniem biskupa p³ockiego 
ponownie ustanowiono samodzielnośæ. Naj-
starsz¹ czêśæ świ¹tyni stanowi przylegaj¹ca 

od pó³nocy ceglana zakrystia w tzw. uk³adzie 
polskim, ze sklepieniem kolebkowym, po-
zosta³a prawdopodobnie po wcześniejszym 
obiekcie z XVIII w. Budowla ta by³a murowana, 
o czym świadczy jeszcze zachowany fragment 
ściany przylegaj¹cy od zachodu do zakrystii. 
Natomiast stoj¹ca obecnie drewniana świ¹ty-
nia powsta³a w latach 1817−1818 staraniem 
proboszcza Antoniego Fedorowicza (który 
przyby³ do Chamska a¿ z Horudnia ko³o Brześ-
cia Litewskiego). Odnowiono j¹ w 1950 r., 
a w 1966 r. przeprowadzono remont. Budowla 
jest nieskomplikowana formalnie, zrêbowa 
na ceglanej podmurówce, nastêpnie oszalowa-
na, na planie prostok¹ta z niewyodrêbnionym 
prezbiterium, zamkniêtym trójbocznie. Od po-
³udnia przylega do niej kruchta*, od pó³nocy 
– wspomniana zakrystia. Dwuspadowy dach, 
nakryty blach¹, zdobi czworoboczna wie¿ycz-
ka z sygnaturk¹, wnosz¹c z daty umieszczonej 
na chor¹giewce, dodana w 1950 r. Wnêtrze 
trójnawowe, przekryte stropem, przedzielone 
2 parami drewnianych kolumn toskañskich. 
Przy ścianie zachodniej tak¿e chór muzyczny, 
oparty na 2 kolejnych drewnianych kolumnach. 
O³tarze s¹ wspó³czesne, ozdobione licznymi 
obrazami z 1. po³. XIX w., m.in. Anna Samo-
trzeæ, św. Florian, św. Micha³ Archanio³, Trójca 
Świêta. Starsze od nich s¹ 2 rzeźby: Chrystus 
Zmartwychwsta³y o cechach gotyckich (mo¿e 
XVI w.?) oraz ludowy Chrystus Ukrzy¿owany 
(XVII−XVIII w.). Charakter ludowy maj¹ tak¿e 
XVIII-wieczne barokowe feretrony przyozdo-
bione obrazami malowanymi na desce.

Powiat żuromiński 81

powiat zurominski.indd   81powiat zurominski.indd   81 2012-11-23   21:11:222012-11-23   21:11:22



Chojnowo to wieś nad Przylepnic¹, jed-
na z najwiêkszych w gminie, notowa-

na ju¿ w 1426 r. jako nale¿¹ca do dystryktu 
zawkrzeñskiego, powiatu szreñskiego, para-
fi i Sarnowo. Stanowi³a w³asnośæ szlacheck¹, 
w 1. æw. XV w. bêd¹c¹ przedmiotem sporu po-
miêdzy rycerzami, rodzonymi braæmi z rodu 
Świnków – Janem z Chojnowa i Adamem 
z Sarnowa (spór wygra³ Jan). W 1435 r. lokowa-
na na prawie niemieckim na mocy przywileju 
ksiêcia p³ockiego W³adys³awa I. W kolejnych 
dziesiêcioleciach XV w. poprzez rozmaite 
dzia³y i rozporz¹dzenia rodzinne ukszta³towa³ 
siê skomplikowany uk³ad w³asnościowy wsi, 

zatwierdzony w 1502 r. przez króla Aleksandra 
Jagielloñczyka. Od 1806 r. w³aścicielem Choj-
nowa by³ Maciej Kuczborski, od 1839 r. – Jakub 
Trzciñski, nastêpnie – Julia Trzciñska. Nazwa 
miejscowości pochodzi od „choiny”, czyli sos-
ny, stanowi¹cej istotny element borów, które 
niegdyś porasta³y okolicê. Le¿y przy drodze 
lokalnej Kuczbork–Sarnowo, w odleg³ości 
13,7 km na pó³nocny wschód od ¯uromina.

W 1880 r. Chojnowo liczy³o 39 domów z 341 
mieszkañcami. Znajdowa³ siê tu tak¿e folwark, 
wyceniony w 1851 r. na 19 200 rubli srebrem, 
mierz¹cy 1286 mórg ziemi, w którym by³y 32 
budowle (8 murowanych), m³yn na rzeczce 

Chojnowo (gmina Kuczbork-Osada)

111 Dwór z przełomu XIX i XX w. – obecnie szkoła

112 We wnętrzu zachowały się elementy dawnej stolarki

113 Przez wieś przepływa niewielka rzeczka Przylepnica

114 Tylko kilka drzew pozostało po dawnym parku dworskim

115 Krzyż z 1903 r. stanowi miejsce spotkań wiernych

111 112 113

114 115
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Szronce oraz staw zarybiony. Pami¹tkê po tym 
maj¹tku stanowi zachowany do dziś bezstylo-
wy dwór z prze³omu XIX i XX w. do II wojny 
światowej nale¿¹cy do Biernackich. Jest to bu-
dowla murowana na planie prostok¹ta, par-

terowa z mieszkalnym poddaszem, nakryta 
dwuspadowym dachem. Po 1945 r. budynek 
zosta³ zaadaptowany na szko³ê, co ³¹czy³o siê 
ze zmian¹ pierwotnego wygl¹du. Wokó³ mo¿-
na rozpoznaæ pozosta³ości parku dworskiego.

116 Skwer w centrum wsi

116
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Chromakowo (gmina Lutocin)

Wieś Chromakowo po³o¿ona jest 7,5 km 
na po³udniowy zachód od ¯uromina. 

Najwygodniejszy dojazd do niej wiedzie drog¹ 
lokaln¹ Poniatowo–Lutocin. Wzmiankowana 
w 1531 r. jako w³asnośæ Ośnica posiadaj¹ce-

go tu 3,5 w³óki ziemi. W 1538 r. biskup p³ocki 
potwierdzi³ wikariuszom wieczystym kate-
dry p³ockiej prawo do dziesiêciny snopkowej 
z Chromakowa. Pierwszymi odnotowany-
mi w³aścicielami byli Kuczborscy, nastêpnie 

117 Neorenesansowy dwór z ok. 1870 r.

118 Przydrożny krzyż przy wyjeździe ze wsi

117 118

119

119 Krajobraz okolic Chromakowa
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w XIX w. Kreñscy, potem Mieczkowscy. Na-
zwa pochodzi od staropolskiego „chromaæ” 
– kuleæ. Zapewne kulawośæ stanowi³a charak-
terystyczn¹ cechê jakiegoś „Chromka” albo 
„Chromego”, który powo³a³ wieś do ¿ycia. 

Co najmniej od XVIII w. miejscowośæ stano-
wi³a ośrodek dóbr z³o¿onych z folwarku Chro-
makowo, wsi i przyleg³ości Jakubowo oraz wsi 
i przyleg³ości Paulinowo. Powierzchnia maj¹t-
ku wynosi³a 1188 mórg, liczba budynków 29 
(11 murowanych, 18 drewnianych), a wartośæ 
wg cen z 1861 r. − 45,9 tys. rubli srebrem. 
10 sierpnia 1863 r. dosz³o tu do walnej bitwy 
pomiêdzy oddzia³ami Piotra Szmajsa, Romu-
alda Mayera i W³odzimierza Cieleckiego a Ro-
sjanami przeprowadzaj¹cymi odwrót w stro-
nê M³awy. Zginê³o ponad 200 powstañców. 
W 1909 r. Chromakowo podzielono na 2 ma-
j¹tki, których w³aścicielami byli Teofi l Miecz-
kowski i Zdzis³aw Pytkowski. Później dobra 
przechodzi³y z r¹k do r¹k, nale¿¹c kolejno 
do Soko³owskich, Oskierków, a pod koniec lat 
20. XX w. – do Józefa Zdziechowskiego, które-

go czêśæ maj¹tku jako posag przesz³a na jego 
córkê, po mê¿u nosz¹c¹ nazwisko Budna. 
Drugi, ostatni wspó³w³aściciel Chromakowa, 
urodzony w 1891 r. Stefan Soko³owski, ochot-
nik Wojska Polskiego w wojnie polsko-bol-
szewickiej, a nastêpnie pose³ na Sejm, zosta³ 
zamordowany przez Niemców 25 kwietnia 
1941 r. w obozie Auschwitz.

Pami¹tk¹ przesz³ości jest stoj¹cy do dziś neo-
renesansowy dwór z ok. 1870 r., wystawiony 
przez Kreñskich, zbudowany z ceg³y, nastêpnie 
otynkowany. Posadowiony na planie prostok¹-
ta, parterowy z mieszkalnym poddaszem, na-
kryty jest dachem naczó³kowym. Na środku 
frontowej elewacji wznosi siê piêtrowy ryzalit 
z balkonem, zwieñczony attyk¹. Po przejêciu 
Chromakowa przez pañstwo, budynek zosta³ 
przeznaczony na mieszkania komunalne i za-
siedlony, co doprowadzi³o do jego postêpuj¹cej 
dewastacji, a dziś – do czêściowej ruiny. Prak-
tycznie nie zachowa³y siê ślady parku, choæ 
wiadomo, ¿e w 1. po³. XIX w. powsta³o tu za³o-
¿enie krajobrazowe.
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Gradzanowo Kościelne, odleg³e od ¯uro-
mina o 27,5 km (dojazd drog¹ nr 541, 

a potem lokaln¹), to najatrakcyjniejsza miej-
scowośæ zajmuj¹cej po³udniowo-wschodni 
k¹t powiatu gminy Siemi¹tkowo. Miano po-
chodzi od nazwy osobowej Grodzan. Pierw-
sza wzmianka z 1385 r. podaje od razu formê 
„Gradzanowo Kościelne” (Grodzanow Eccle-
sie). W 1449 r. notowana jako nale¿¹ca do dys-

tryktu p³ockiego, parafi a w miejscu. W 1506 r. 
wesz³a w sk³ad dekanatu bielskiego; w owym 
czasie istnia³y du¿e lasy miêdzy Gradzano-
wem i Sierpcem. Stanowi³a w³asnośæ szlache-
ck¹, przede wszystkim przedstawicieli rodu 
Kryskich herbu Prawdzic. 

Do 1954 r. by³a siedzib¹ w³adz gminnych. 
Wed³ug wcześniejszego o 80 lat opisu, gmina 
gradzanowska, podporz¹dkowana okrêgowi 

Gradzanowo Kościelne (gmina Siemiątkowo)

120 Ponad stuletnia neogotycka świątynia wzniesiona została wg projektu Stefana Szyllera

121 Wnętrze kościoła zachowało swój pierwotny charakter

122 Grób ks. proboszcza Juliana Kaczyńskiego, za którego posługi wzniesiono obecny kościół

123 Mogiła Ani Morozowej, poległej w 1944 r. radiotelegrafi stki

124 Ołtarz cmentarny poświęcono Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II

120 121 122

123 124
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gminnemu w Raci¹¿u, liczy³a 3765 miesz-
kañców, a ziemia orna – 13 083 mórg – na-
le¿a³a w 54% do maj¹tków ziemskich oraz 
w 46% do w³ościan. Zwraca uwagê istnienie 
a¿ 4 ewangelickich domów modlitwy – wobec 
jednego kościo³a katolickiego – wskazuj¹ce 
na kolonizacjê niemieck¹.

Najwa¿niejsz¹ budowl¹ Gradzanowa Koś-
cielnego jest świ¹tynia parafi alna pw. św. Ka-
tarzyny Aleksandryjskiej. Erekcja parafi i, 
maj¹cej tak¿e drugiego patrona św. Miko³aja, 
nast¹pi³a pod koniec XIV w. dziêki biskupowi 
p³ockiemu Klemensowi Pierzchale, byæ mo¿e 
z fundacji rodziny Kryskich – ówczesnych 
w³aścicieli Gradzanowa. Pierwsza wzmian-
ka źród³owa pochodzi z 1385 r. Na prze³omie 
XVI i XVII w. zbudowano kolejny (drugi) koś-
ció³, z 3 o³tarzami. Po zniszczeniu tej świ¹tyni 
w 2. po³. XVII w., w 1680 r. wzniesiono nastêp-
n¹, tym razem z 2 kaplicami. Wynika z tego, 
¿e obecnie stoj¹cy murowany kośció³ neogo-
tycki jest przynajmniej czwartym na tym sa-
mym miejscu. 

Świ¹tynia zosta³a wzniesiona w latach 
1897−1901 wg projektu znakomitego ar-

chitekta Stefana Szyllera, dziêki inicjatywie 
proboszcza ks. Juliana Kaczyñskiego. Uroczy-
stej konsekracji dokona³ 22 września 1909 r. 
biskup p³ocki Antoni Julian Nowowiejski. 
Budowla ma charakter neogotycki, w tym sa-
mym stylu utrzymane jest te¿ wyposa¿enie, 
w tym o³tarz g³ówny z obrazem św. Katarzyny 
oraz rzeźbami Matki Boskiej i świêtych Piotra 
i Paw³a (d³uta Wincentego Bogaczyka) oraz 2 
o³tarze boczne: św. Stanis³awa Kostki i św. An-
drzeja Boboli. W 1915 r. sprawiono dziesiêcio-
g³osowe organy oraz ³awki.

Na po³o¿onym na krañcu miejscowości cmen-
tarzu parafi alnym znajduje siê – oznaczona 
zreszt¹ widocznym z drogi kierunkowskazem 
− mogi³a Ani Morozowej, poleg³ej w 1944 r. 
radiotelegrafi stki z polsko-radzieckiej grupy 
dywersyjno-zwiadowczej. Historia jej i innych 
partyzantów z tego oddzia³u zosta³a opisana 
przez Janusza Przymanowskiego i Owidiusza 
Gorczakowa w ksi¹¿ce Minerzy podniebnych 
dróg (1960), która doczeka³a siê nawet ekrani-
zacji w ZSRR (1964). Rolê Ani Morozowej za-
gra³a Ludmi³a Kasatkina, a fi lm do dziś cieszy 
siê w Rosji pewn¹ popularności¹.

125 Osadzony w kamieniu krzyż z 1886 r. przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej

126 W pobliżu kościoła znajduje się niewielki staw

125 126
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Wieś Karniszyn le¿y ok. 3 km na pó³noc 
od Bie¿unia i 11 km na po³udnie od ¯u-

romina, nad rzek¹ Lut¹ (dop³yw Wkry), przy 
drodze nr 541. Na tle innych miejscowości 
powiatu wyró¿nia j¹ posiadanie średniowiecz-
nego zamku, za³o¿onego prawdopodobnie 
w XV w., a tak¿e dawne prawa miejskie. Ety-
mologia nazwy, maj¹cej tak¿e formê gwarow¹ 
„Karnyszyn”, nie zosta³a wyjaśniona. Byæ mo¿e 
wywodzi siê od imion Krnek, Karnia albo Kar-
nisza, byæ mo¿e – od staropolskiego rzeczowni-
ka „karñ”, oznaczaj¹cego kawa³ rudy ¿elaznej.

Pierwszym znanym w³aścicielem Karniszy-
na by³ w latach 1447−1478 kasztelan rawski 
Krystyn z Osuchowa. Z okresu jego w³adania 
pochodzi pierwsza wzmianka o tutejszej for-

talicji (1466), poparta niepewn¹ wiadomości¹ 
o wcześniejszym zburzeniu przez Krzy¿aków 
w 1414 r. Od spadkobierców Krystyna, nosz¹-
cych ju¿ nazwisko Osuchowskich-Karniskich, 
osadê w 1518 r. naby³ późniejszy kasztelan 
sierpski Jan Wieczfi ñski. W 1519 r. wyjedna³ 
on przywilej na lokacjê miasta na prawie nie-
mieckim. Rok później znów wzmiankowano 
warowniê, określaj¹c j¹ mianem castellum 
(zameczek). Jako miasto Karniszyn nie osi¹g-
n¹³ znacz¹cej pozycji, a prawa miejskie utra-
ci³ po wojnach szwedzkich, w których zosta³ 
w du¿ym stopniu zniszczony. Po 1662 r. znów 
określany by³ jako wieś. W 1696 r. w³¹czony 
zosta³ do dóbr bie¿uñskich. W ich sk³adzie 
pozosta³ do 1880 r., gdy wydzielono odrêbny 

Karniszyn (gmina Bieżuń)

127 Kamienny krzyż przy wjeździe do Karniszyna

128 Interesująca murowana kapliczka przy drodze 541

129 Miejsce po dawnej fortyfi kacji w Karniszynie

130 Malownicza rzeka Luta

127 128

129 130
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folwark o powierzchni 591 mórg. Liczy³ w tym 
okresie 333 mieszkañców, zasiedlaj¹cych 23 
domy (tylko 1 murowany). Funkcjonowa³ 
m³yn wodny.

Gdzie szukaæ śladów dawnej świetności 
Karniszyna? W rozplanowaniu osady trudno 
dostrzec ślady za³o¿enia miejskiego. Kośció³ 
parafi alny erygowany ok. 1519 r. przesta³ ist-
nieæ ju¿ w 1758 r. Obejmowa³ miejscowości: 
Karniszyn, Grotki, Kobyla £¹ka, Sad³owo, 
Myślino Koczowe, Myślino Wielkie, Dźwierz-
no oraz zanik³¹ ju¿ bez śladu Bo¿¹ Wolê. Po-
zostaje – najbardziej chyba ciekawy – zamek 
czy zameczek, określony przez Jêdrzeja Świê-
cickiego jako Arx Carnissium („Twierdza 
Karniszyñska”), po³o¿ony na zachód od za-
budowañ wspó³czesnej miejscowości, po za-
chodniej stronie rzeczki Luty. Zburzenie for-
talicji nast¹pi³o wskutek najazdu Szwedów 
w 1656 r.; potem nie próbowano jej ju¿ odbu-

dowaæ. Do dziś pozosta³o przede wszystkim 
niezbyt mo¿e wyraźne regularne wywy¿szenie 
gruntu o boku 50−60 m, otoczone od wscho-
du nasypem, za którym biegnie pod³u¿ne 
zag³êbienie – zapewne fosa. Jeszcze w okre-
sie miêdzywojnia le¿a³y tu liczne kamienie 
uk³adaj¹ce siê w regularne zarysy oraz relikty 
grobli. Niestety, wywieziono je w czasie oku-
pacji niemieckiej pod budowê dróg; czêśæ usu-
nêli tak¿e uprawiaj¹cy okoliczne pola rolnicy. 
Przeprowadzone w 1985 r. badania archeolo-
giczne doprowadzi³y natomiast do ods³oniêcia 
fragmentów fundamentów. Szukaj¹c reliktów 
zameczku, warto pamiêtaæ, ¿e przeprowadzo-
na w dobie PRL regulacja sieci wodnej ³¹cz¹ca 
siê ze znacz¹cym obni¿eniem poziomu wód 
gruntowych, spowodowa³a zmianê krajobrazu 
od strony zachodniej, gdzie a¿ do lat 60. XX w. 
znajdowa³y siê starorzecza i zabagnione ³¹ki 
zalewowe.

131 Coraz trudniej spotkać na wsi konie pociągowe

131
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Po³o¿one ok. 9 km w kierunku po³udniowo-
-wschodnim od stolicy powiatu Kliczewo 

Ma³e by³o od wieków ośrodkiem maj¹tku. 
Sta³a w nim siedziba Kliczewskich, nastêp-
nie Zieliñskich, od 1698 r. – Szyd³owskich. 
W 1775 r. nale¿a³a do Zamoyskich, stanowi¹c 
dziedzictwo J. W. Imæ P. Zamoyskiego, eks-
kanclerza Wielkiego Ksiêstwa ma w sobie bu-
dynków do mieszkania dwadzieścia i cztery 
i budów dwie. Sama nazwa pochodzi zdaniem 
wiêkszości badaczy od s³owa „klicz”, oznacza-
j¹cego zawo³anie, okrzyk, has³o zwo³uj¹ce 
cz³onków rodu rycerskiego.

Na miejscu poprzednich rezydencji w ostat-
niej æw. XIX w. ówcześni w³aściciele Kliczewa, 
Bagieñscy, wystawili zachowany do dzisiaj, 
choæ obecnie mocno zrujnowany, dwór. By³a 
to w³aściwie neorenesansowa willa, muro-
wana i otynkowana, o wyd³u¿onym planie 
i nieregularnej bryle, parterowa z piêtrowym 
naro¿nikiem, przekryta obitymi blach¹ dacha-
mi dwu- i czterospadowymi. Charakterystycz-
nym elementem wejścia sta³a siê drewniana 
sionka, pierwotnie przeszklona. Uwagê zwra-
ca³a niespotykana raczej w prowincjonalnych 
siedzibach dekoracja rzeźbiarska okien w po-

Kliczewo Małe (gmina Żuromin)

132 XIX-wieczny dwór w Kliczewie Małym

133 Mimo złego stanu dwór wciąż zachował oryginalne elementy architektoniczne – budynek od strony parku

134, 135 Zachowana bogata rzeźbiarska dekoracja otworów okiennych

132 133

134 135
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staci ludzkich masek, lwich g³ów oraz zwisów 
roślinnych.

W latach 30. XX w. dwór przeszed³ we w³a-
danie Podczaskich, jako posag Heleny z Ba-
gieñskich. Po 1945 r. we dworze ulokowano 
szko³ê. W czasie jej funkcjonowania dokonano 
kilku przebudów, m.in. w latach 60. XX w. do-
budowano nowe pomieszczenie od wschodu, 
zmieniaj¹c pierwotny wygl¹d budynku. Ok. 

1998 r. placówka oświatowa zmieni³a siedzi-
bê. Opustosza³y dwór, choæ nadal znajdowa³ 
siê w gestii kuratorium w Ciechanowie, zosta³ 
bardzo szybko zdewastowany, m.in. rozbito 
istniej¹ce jeszcze zabytkowe piece. Dziś sta-
tus zabytku mo¿na określiæ jako „powa¿nie 
zagro¿ony”. Woko³o rozpoznaæ mo¿na jeszcze 
resztki parku krajobrazowego.

136 Pozostałości parku dworskiego o charakterze krajobrazowym

137 Krzyż przy drodze prowadzącej do dworu

136 137
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Ju¿ na pierwszy rzut oka mo¿na domyśliæ siê 
ma³omiasteczkowej przesz³ości Kuczborka 

(podzielonego formalnie na Kuczbork-Osadê 
i Kuczbork-Wieś), w którym zwyczajne wiej-
skie domy wznosz¹ siê wokó³ rozleg³ego rynku, 
dziś mo¿e robi¹cego wra¿enie bardziej skweru. 
Nazwa pochodzi od niemieckiego Kreuzburg, 
czyli jest analogiczna do miana o wiele wiêk-
szego miasta na Śl¹sku – Kluczborka.

W średniowieczu miejscowośæ nad Przy-
lepnic¹, po³o¿ona ok. 11 km na pó³nocny 

wschód od ¯uromina (droga nr 563), nale¿a³a 
do ksi¹¿¹t mazowieckich. Siemowit IV sprze-
da³ j¹ w 1384 r. kasztelanowi dobrzyñskiemu 
Jêdrzejowi z Radzikowa; co ciekawe, ju¿ wów-
czas Kuczbork – nazywany te¿ Kruczborkiem 
− określano jako miasto na prawie che³miñ-
skim. Spadkobiercy kasztelana przyjêli nazwi-
sko Kuczborskich. Do najbardziej znanych 
reprezentantów rodu nale¿a³ Walenty Kucz-
borski (1520–1572), sekretarz króla Zygmunta 
Augusta, uczestnik soboru trydenckiego, t³u-

Kuczbork (Kluczbork-Osada – siedziba gminy)

138 Skwer przy Urzędzie Gminy w Kuczborku-Osadzie

139 Gmach Zespołu Placówek Oświatowych powstał w 1956 r.

140 XVIII-wieczna świątynia w Kuczborku-Osadzie stanowi jego najokazalszy zabytek

141 Ołtarz główny oraz ołtarze boczne pochodzą z XVIII w.

138 139

140 141
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macz przyjêtego tam katechizmu. W 1489 r. 
nadano miastu przywilej na jarmarki i targi, 
ale po wojnach szwedzkich podupad³o, aby 
ostatecznie w 1869 r. zostaæ zdegradowanym 
do rangi wsi. W 1776 r. liczy³o 29 domów i 206 
mieszkañców; dla porównania, niedaleka wieś 
Kliczewo – 24 domy, 205 mieszkañców.

Pochodz¹cy z 1881 r. opis Kuczborka 
w S³owniku geografi cznym Królestwa Pol-
skiego… robi spore wra¿enie, ale nale¿y 
wzi¹æ poprawkê na niedoinformowanie au-
tora pisz¹cego m.in. o drewnianym koście-
le, choæ od blisko 200 lat sta³ ju¿ murowany. 
Tym niemniej dowiadujemy siê stamt¹d, 

¿e na 20 lat przed koñcem XIX w. mieszka³o 
tutaj a¿ 1130 mieszkañców w 103 domach. 
Oko³o po³owa z nich by³a pochodzenia ¿y-
dowskiego. W opisie wspomniano te¿ o syna-
godze, ale nic wiêcej o jej istnieniu nie wia-
domo. Wiemy sk¹din¹d, ¿e do 1843 r. gminie 
w Kuczborku podlega³a bardzo liczna spo-
³ecznośæ w ¯urominie; pochówki odbywa³y 
siê na tutejszym kirkucie, po którym jednak 
nie ma śladów. Z miejscowości¹ s¹siadowa³ 
folwark, w którym wypalano wapno i ceg³ê 
produkowane z pozyskiwanego na miejscu 
surowca. Eksploatowano tak¿e zasoby ka-
mienia oraz torf.

142 Murowana kapliczka z XVIII w.

143 We wsi zachowała się ciekawa architektura drewniana

144 Murowana kamienica przy Starym Rynku. Motyw lwa wskazuje na dawnego właściciela pochodzenia żydow-
skiego

145 Na zieleńcu Starego Rynku można chwilę odpocząć w cieniu drzew

142 143

144 145
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G³ówn¹ ozdobê miejscowości stanowi ba-
rokowy kośció³ pw. św. Bart³omieja z 1690 r., 
wystawiony ze środków stolnikowej p³ockiej 
Katarzyny Zieliñskiej z Kliczewskich. Erek-
cja parafi i nast¹pi³a jeszcze na prze³omie XIV 
i XV w. Z 1449 r. pochodzi najwcześniejsza 
wzmianka o plebanie. W 1748 r. budowla zo-
sta³a odrestaurowana kosztem kasztelana 
p³ockiego Bogdana Mostowskiego. Jego na-
zwisko pojawia siê czasem w roli fundatora, 
mo¿e tak¿e dlatego, ¿e inicja³y BM KP (Bogdan 
Mostowski kasztelan p³ocki) umieszczono 
na a¿urowej ¿elaznej chor¹giewce w zwieñcze-
niu dachu. Nie sposób oceniæ, czy jest to b³¹d, 
bowiem w czêści źróde³ istnieje alternatyw-
na wersja dziejów świ¹tyni, g³osz¹ca, ¿e rze-
czywiście Mostowski wystawi³ nowy kośció³ 
w miejscu drewnianego poprzednika. Ma ona 
nawet poparcie źród³owe, m.in. w tekście wi-
zytacji parafi i z lat 1775−1776: Kośció³ pa-
rafi alny w miasteczku dziedzicznym J. W. 
Imæ P. Paw³a Mostowskiego wojewody ma-
zowieckiego, jest struktur¹ piêkn¹ na kszta³t 
krzy¿ack¹ (?) z wie¿¹ murowany. Ten kośció³ 
postawiony przy rynku przez niegdyś śp. J. W. 
Bogdana Mostowskiego, kasztelana p³ockiego 
w roku 1748, gdzie przedtem drewniany by³ 
stary na tym¿e miejscu (ze skrótami, za W. 

Mieszkowskim). Tak czy inaczej, uroczysta 
konsekracja kościo³a mia³a miejsce w 1786 r.

Fundacja stolnikowej to jednonawowa 
świ¹tynia na planie prostok¹ta, z wydzielo-
nym prezbiterium oraz wie¿¹ nad krucht¹ 
wejściow¹, otoczona murem z bram¹. Nawa 
przekryta jest nisko osadzonym sklepieniem 
kolebkowo-krzy¿owym. Wewn¹trz zachowa-
³y siê liczne barokowe elementy wyposa¿enia 
z XVIII w., m.in. efektowny o³tarz g³ówny, am-
bona i o³tarze boczne. O³tarz g³ówny datowany 
na ok. 1700 r. ma w polu g³ównym obraz św. 
Bart³omieja z 2. po³. XIX w., w zwieñczeniu 
– „Zwiastowanie” (pocz¹tek XVIII w.). Ca³ości 
dope³niaj¹ wykonane wraz z o³tarzem baroko-
we rzeźby świêtych Piotra i Paw³a po bokach 
oraz nierozpoznanych świêtych na gzymsie 
w zwieñczeniu. W o³tarzach bocznych, po-
wsta³ych w 1. æw. XVIII w. (mensy, czyli blaty 
o³tarzowe s¹ jednak rokokowe, zatem póź-
niejsze o pó³wiecze), rozpoznaæ mo¿na obraz 
św. Miko³aja pêdzla Jakuba Nagrabskiego 
z 1853 r. (o³tarz lewy) oraz Matki Boskiej Ró-
¿añcowej ze św. Dominikiem, tak¿e z po³. 
XIX w. (o³tarz prawy). Ambona reprezentuje 
tzw. styl regencji z okresu 1725−1750, zdobi¹ 
j¹ obrazy umieszczone w p³ycinach korpusu: 
św. Jan, św. £ukasz i św. Marek. Warto równie¿ 

146 147

146 Cmentarz parafi alny z drewnianą kaplicą cmentarną z 2. poł. XVIII

147 Pomnik powstańców 1863 r.
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zerkn¹æ na rokokow¹ chrzcielnicê z rzeźb¹ św. 
Jana Chrzciciela (ok. 1775). Z ty³u stoi drew-
niany, XVIII-wieczny chór muzyczny typu 
balkonowego, wsparty na 4 s³upach. Na nim 
– neogotycki prospekt organowy udekorowany 
XVIII-wiecznymi rzeźbami anio³ków dm¹-
cych w tr¹bki oraz Dawida graj¹cego na harfi e. 
Ściany zdobi XX-wieczna polichromia pêdzla 
Aleksandra Szredzkiego. Na cmentarzu przy-
kościelnym zachowa³a siê jeszcze murowana 
kapliczka z XVIII w.

Warto wybraæ siê na cmentarz (przy drodze 
do Sarnowa), na którym stoi drewniana, ba-
rokowa kaplica cmentarna pw. św. Stanis³awa 

z 2. po³. XVII w. Kryta dachówk¹ (zast¹pion¹ 
na czas renowacji plandek¹), ma³a wielok¹tna 
budowla jest kompletna, ale podniszczona. Za-
chwycaj¹ drobne elementy w niezmienionym 
stanie – oryginalne okienko z szybkami, kuty 
zamek. Wewn¹trz znajduje siê przeniesiony za-
pewne z kościo³a parafi alnego o³tarz z pocz¹t-
ku XVIII w. z obrazami św. Stanis³awa Biskupa 
(pole g³ówne) oraz św. Weroniki (zwieñczenie). 
Planowana jest kompleksowa konserwacja ka-
plicy wraz z wyposa¿eniem. Obecnie przygo-
towywane s¹ niezbêdne dokumentacje. Tam-
¿e warto obejrzeæ obelisk na grobie poleg³ych 
w powstaniu styczniowym.

148

148 Miłośnicy wędkowania mogą skorzystać z gminnego stawu

149 Niewielka Przylepnica stanowi dopływ Mławki

149
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Pierwsza wzmianka o Lubowidzu, odleg³ym 
o ok. 8 km w kierunku pó³nocno-zachod-

nim od ¯uromina (droga nr 541), pochodzi 
z 1345 r., kiedy ksi¹¿ê p³ocki Boles³aw III nada³ 
miejscowośæ Wojciechowi i Miko³ajowi z rodu 
Nagórków z Zawidza. By³a to wówczas wieś 
rz¹dz¹ca siê prawem niemieckim, ale opatrzo-
na s³owiañsk¹ nazw¹ wywodzon¹ z imienia 
Lubowid. Potem pe³ni³a funkcjê komory cel-
nej z Prusami, co przynios³o o¿ywienie gospo-
darcze, a nawet prawa miejskie magdeburskie 
nadane w 1521 r. przez Zygmunta Starego sta-
raniem Jana Lubowidzkiego. Niestety, rozwój 
nie okaza³ siê trwa³y; byæ mo¿e w³aściciel mia-
steczka w ogóle nie skorzysta³ z otrzymanego 

przywileju. Wojny szwedzkie, a potem zabór 
rosyjski spowodowa³y degradacjê do roli wsi. 
Utrata praw miejskich nast¹pi³a byæ mo¿e 
w XVIII w. Do 1850 r. w³aścicielami Lubowi-
dza byli Sierakowscy, potem Ignacy Wiśniew-
ski. W 1967 r. rzadko ju¿ spotykany w XX w. 
wielki po¿ar zniszczy³ niemal ca³¹ drewnian¹ 
zabudowê wsi. Lubowidz odbudowano wg no-
wego planu, zacieraj¹c uk³ad miejski. Otwarto 
w nim tak¿e – w ramach tzw. deglomeracji – fi -
liê warszawskiej Wytwórni Sprzêtu Komuni-
kacyjnego na Okêciu.

Wielki po¿ar oszczêdzi³ najwa¿niejszy zaby-
tek – klasycystyczny drewniany kośció³ pw. św. 
Andrzeja, ufundowany przez Sierakowskich 

Lubowidz (siedziba gminy)

150 Siedziba Urzędu Gminy w Lubowidzu

151 Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej

152 Drewniany kościół z 1802 r. w Lubowidzu

153 Wnętrze  świątyni zwraca uwagę zarówno elementami architektonicznymi, jak i polichromii

150 151

152 153
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154 Plebania

155 Pomnikowe lipy na terenie przykościelnym

156 Budynek przedwojennej szkoły utrzymany w duchu modernizmu końca lat 30. XX w.

157 Wkra w Lubowidzu

158 Drewniany młyn nad Wkrą

159 Kaplica grobowa Sierakowskich, dawnych właścicieli Lubowidza

154

156

158

155

157

159

w 1802 r. Erekcja parafi i w Lubowidzu nast¹pi³a 
zapewne w 2. po³. XIV w.; pierwsza wzmianka 
o plebanie pochodzi z 1454 r. Z XVII i XVIII w. 
zachowa³y siê wiadomości o po¿arach nisz-
cz¹cych tutejsze świ¹tynie. W 1798 r. sp³on¹³ 
obiekt pochodz¹cy z czasów proboszcza na-

zwiskiem Adam Wieluñski. Stoj¹cy do dziś 
zabytek to budowla trójnawowa, zamkniêta 
trójbocznym prezbiterium, o konstrukcji zrê-
bowej, oszalowana, nakryta dwuspadowym 
dachem, oparta na otynkowanej podmurówce. 
Na kalenicy zosta³a ustawiona ośmiobocz-
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na wie¿yczka-sygnaturka. Konsekracja na-
st¹pi³a w 1804 r., a restauracje w 1860, 1937 
i 1966 r. Nawy oddzielone s¹ od siebie 5 pa-
rami s³upów o g³owicach toskañskich. Z ty³u 
stoi drewniany chór muzyczny, wsparty na 4 
kolumnach toskañskich, z prospektem orga-
nowym z prze³omu XVIII i XIX w. urozmaico-
nym rzeźbami anio³ków graj¹cych na instru-
mentach. Charakterystycznym elementem 
budowli jest umieszczone nad krucht¹ wielkie 
pó³koliste okno o drobnym szprosowaniu. 
W wyposa¿eniu mo¿emy znaleźæ przedmio-
ty jeszcze z XVIII w., w tym ambonê i o³tarze 
pochodz¹ce zapewne z poprzedniego kościo³a. 
O³tarz g³ówny ma charakter barokowy. W cen-
trum znajduje siê obraz Matki Boskiej ¯uro-
miñskiej z po³. XIX w., po bokach  − rzeźby 
Ewangelistów oraz w zwieñczeniu – rzeźby 
św. Piotra i św. Paw³a. Ambona w stylu roko-

kowym opatrzona jest jednak dat¹ „1825”. 
O³tarze boczne poświêcono Sercu Jezusowe-
mu i św. Walentemu. Najm³odszymi elemen-
tami wystroju świ¹tyni s¹ polichromia (1966) 
i witra¿ (1968) autorstwa Henryka Domurata. 
W ostatnich latach lubowidzki kośció³ sta³ siê 
znany jako miejsce chrztu kandydatów na o³-
tarze: Matki Klary (Ludwiki Szczêsnej) oraz 
biskupa Leona Wetmañskiego. S¹siaduj¹ca 
ze świ¹tyni¹ drewniana dzwonnica powsta-
³a w XIX w. Na cmentarzu przykościelnym, 
funkcjonuj¹cym zasadniczo do 1805 r., zacho-
wa³ siê wykonany pod koniec XIX w. pomnik 
z wmurowanymi wcześniejszymi p³ytami pia-
skowcowymi proboszcza Jakuba Lesnaua (zm. 
1839) oraz rz¹dcy maj¹tków Sierakowskich 
Jakuba Hiñskiego (zm. 1870). Zwraca uwagê 
ocieniaj¹cy ca³e za³o¿enie kościelne kr¹g kil-
kusetletnich lip. Wed³ug źród³a z 1817 r. gdzieś 

160 Mogiła Wandy z Dubienieckich Brudnickiej zmarłej 11 września 1893 r.

161 Pomnik na grobie powstańców 1863 r.

160 161
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przy kościele sta³ te¿ szpital drewniany, s³om¹ 
pokryty, o czterech izbach.

Charakterystyczny uk³ad zabudowy w cen-
trum miejscowości nie jest wbrew pozorom 
śladem niegdysiejszej miejskości Lubowidza, 
a czytelnym zarysem wrzecionowego placu 
targowego, uformowanego jeszcze w okre-
sie przedlokacyjnym. Woko³o nie zachowa³o 
siê, niestety, zbyt wiele drewnianych domów. 
Na uwagê zas³uguje mo¿e jedynie budynek 
przedwojennej szko³y. Nad Wkr¹ mo¿emy 
znaleźæ stary m³yn, obecnie dzia³aj¹cy jako 
ma³a elektrownia wodna. 

Na miejscowym cmentarzu zachowa³a siê 
murowana kaplica grobowa Sierakowskich, 

w³aścicieli miejscowości do 1850 r. Wznie-
siono j¹ w 1848 r. z fundacji Heleny z Dzie-
duszyckich Sierakowskiej. Wewn¹trz znajduje 
siê obraz świêtych Heleny i Kajetana (1. po³. 
XIX w.), a tak¿e epitafi a: fundatorki (zm. 1848), 
ozdobione kopi¹ jej portretu pêdzla Kazimie-
rza Wojniakowskiego (ok. 1800), oraz senatora 
Królestwa Polskiego Kajetana Sierakowskiego 
(zm. 1841), tak¿e z portretem namalowanym 
na bia³ym marmurze. Wśród okolicznych 
nagrobków mo¿na jeszcze znaleźæ wiekowe 
pomniki: w³aściciela dóbr B¹dzyn Miko³aja 
Kowalewskiego (zm. 1858), Rozalii z Dzie-
dzickich Makowskiej (zm. 1861) oraz Pelagii 
z Rudowskich Baliñskiej (zm. 1869).

162 Plac zabaw dla najmłodszych

162
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Pocz¹tki Lutocina – gminnej wsi, odle-
g³ej o ok. 15 km na po³udniowy zachód 

od ¯uromina (droga lokalna z Poniatowa) 
– nie s¹ bli¿ej znane. Nie wyjaśniono te¿ 
w pe³ni pochodzenia nazwy, wed³ug bada-
czy wziêtej od imienia Lutota albo czasow-
nika „lutaæ” (smuciæ siê, wyrzekaæ, litowaæ). 
W XIII−XIV w. wieś nale¿a³a do Sierpskich. 
Pierwsza konkretna wzmianka pochodzi 
z 1372 r.; ju¿ wówczas sta³ tu kośció³. Zgod-
nie z tradycj¹, wracaj¹cy spod Grunwal-

du W³adys³aw Jagie³³o osadzi³ tu Tatarów 
– jednak nie ma ¿adnych śladów ich pobytu. 
W XVII w. odnotowano istnienie szko³y z 20 
uczniami prowadzonej przez nauczyciela na-
zwiskiem Szmyt. W marcu 1863 r. dzisiejsza 
siedziba gminy pe³ni³a funkcjê punktu zbor-
nego dla powstañców z oddzia³ów Zygmun-
ta Padlewskiego, rozproszonych po starciach 
pod Wróblewem i Radzanowem. 22 marca 
oddzia³ licz¹cy 600 ¿o³nierzy odmaszerowa³ 
w stronê lasów skrwileñskich.

Lutocin (siedziba gminy)

163 Już od XIV w. w Lutocinie znajdował się kościół stanowiący dobry punkt orientacyjny w okolicy

164 Obecna świątynia powstała w końcu XIX w.

165 Wnętrze kościoła

166 Ołtarz główny z rzadko spotykanym wyobrażeniem św. Mateusza Ewangelisty

163 164

165 166
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167 Park w Lutocinie z placem zabaw dla dzieci

168 Figura Matki Bożej z 1907 r.

169 Pomnik powstańców styczniowych

170 We wsi zachowało się kilka drewnianych domów o konstrukcji zrębowej

171 Ludowa Pieta zastąpiła gotycką, przeniesioną do skansenu w Sierpcu

172 W Lutocinie jest wiele kapliczek i krzyży

173 Grób zmarłego w 1900 r. ziemianina Mariana Litwińskiego

167 168

169 170

171 172 173
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Najwa¿niejszy obiekt miejscowości to koś-
ció³ parafi alny pw. św. Mateusza. Powo³anie 
parafi i nast¹pi³o w 1372 r. dziêki fundacji kasz-
telana p³ockiego Andrzeja z Gulczewa. Erygo-
wa³ j¹ brat fundatora biskup p³ocki Stanis³aw 
zwany Sówka. W 1598 r. wzmiankowano zara-
zem proboszcza i w³aściciela wsi, Stanis³awa 
Lutockiego. Jego kośció³ mia³ o³tarz g³ówny, 
dwa boczne oraz rzeźbê „Zdjêcie z Krzy¿a”. A¿ 
do XIX w. wszystkie świ¹tynie by³y drewniane; 
jedna z nich zawali³a siê ze starości w 1805 r. 
W latach 1861−1867 wybudowano obecnie 
stoj¹cy kośció³ murowany, zaprojektowany 
przez budowniczego z Rypina, Rudolfa Stra-
szewskiego. Wyposa¿enie kościo³a ma charak-
ter g³ównie wspó³czesny, jedynie niektóre mo-
bilia maj¹ wartośæ zabytkow¹ (m.in. datowana 
na pocz¹tek XVII w. późnogotycka monstran-

cja). O³tarze boczne pochodz¹ z koñca XIX w., 
poświêcone s¹ św. Annie i św. Rochowi oraz 
Sercu Jezusowemu i św. Antoniemu. Polichro-
miê wykona³ w 1966 r. J. Murgrabia.

W centrum Lutocina zwraca uwagê po-
mnik z 1992 r. poświêcony 120 uczestni-
kom powstania styczniowego, którzy zostali 
¿ywcem spaleni w owczarni dworskiej w Ja-
kubowie. Napis zawiera jednak b³êdn¹ datê 
– 10 zamiast 9 sierpnia 1863 r. Przy drodze 
w kierunku ¯uromina zachowa³a siê jeszcze 
przydro¿na kapliczka wystawiona w 1837 r. 
z fundacji Maciejewskich. Sta³a w niej pier-
wotnie bardzo cenna gotycka Pieta z pocz¹t-
ku XV w. Po przewiezieniu rzeźby do skanse-
nu w Sierpcu, jej miejsce zajê³a ludowa kopia 
d³uta Wincentego Krajewskiego z Zawidza 
(1973).

174

174 Mogiła zabitego 5 maja 1942 r. przez hitlerowców Józefa Kapeli, członka polskiego podziemia
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Nadwkrzañska wieś przy drodze 
¯uromin−Rypin (nr 563), odleg³a 

od stolicy powiatu o ledwie 3,5 km w kierunku 
po³udniowo-wschodnim wyró¿nia siê szcze-
gólnie piêknym po³o¿eniem, godnym podziwu 
zw³aszcza z miejsca, gdzie mo¿na jednocześ-
nie obj¹æ wzrokiem Wkrê, stary, zrujnowany 
m³yn wodny oraz kośció³ na wzgórku. Nazwa 
wywodzi siê od rodu Poniatowskich.

Pierwsza wzmianka o miejscowości po-
chodzi z 1401 r., kiedy to biskup p³ocki Jakub 

z Korzkwi potwierdzi³ przynale¿nośæ Poniato-
wa do parafi i Chamsk. W 1520 r. Poniatowo 
uzyska³o prawa miejskie nadane przez Zyg-
munta Starego staraniem Ścibora Chamskie-
go; nie wiadomo jednak na jakim systemie 
prawnym opiera³ siê jego ustrój. W rêkach 
spadkobierców Ścibora pozostawa³o do po³owy 
XVI w. Rozwój miasteczka by³ bardzo powol-
ny. W 2. po³. XVI w. liczy³o 200 mieszkañców 
(w tym 84 rzemieślników), w XVII w. – 700, 
w XVIII w. – ju¿ tylko 400. W 1733 r. ³owczy 

Poniatowo (gmina Żuromin)

175 Drewniany kościół z 1805 r. w Poniatowie. Na pierwszym planie klasycystyczny nagrobek Wawrzyńca Lipskiego

176 Murowana XIX-wieczna dzwonnica

177 Wnętrze świątyni w stylu klasycystycznym. Podziały wyznaczają rzędy kolumn, nawa główna nakryta polichro-
mowanym stropem

178 Park z murowaną kapliczką z 1893 r.

175 176

177 178
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wielki koronny Micha³ Zdzis³aw Zamoyski 
zapisa³ je jezuitom. Później pośród w³aścicieli 
wymienia siê Poniatowskich, zgodnie z trady-
cj¹ – krewnych króla Stanis³awa Augusta Po-
niatowskiego. Utrata statusu miasta nast¹pi³a 
przed 1785 r. W 1850 r. Poniatowo przesz³o 
w rêce Wo³owskich, potem Bergów. Od koñca 
XIX w. nale¿a³o do Wiśniewskich. W 1952 r. 
ustanowiono tu siedzibê gminy. W 1961 r. wy-
budowano ¿elbetonowy most na Wkrze, któ-
ry zast¹pi³ wys³u¿on¹ drewnian¹ przeprawê. 
W 1967 r. Poniatowo spustoszy³ wielki po-
¿ar, dlatego wiêkszośæ zabudowy pochodzi 
z późniejszego okresu. Likwidacja Gminnej 
Rady Narodowej w Poniatowie nast¹pi³a w la-
tach 80. XX w. G³ówny trakt komunikacyjny 
przebiega po przek¹tnej przez obszerny plac 
z fi gur¹ Matki Boskiej, bêd¹cy w istocie daw-
nym rynkiem wytyczonym zgodnie z uk³a-
dem miasta lokacyjnego. Plac zosta³ niedawno 
poddany pracom porz¹dkowym, polegaj¹cym 
na wytyczeniu alejek spacerowych, miejsc 
parkingowych oraz wykonaniu nowych nasa-
dzeñ roślinności. Zabudowa wokó³ jest luźno 
rozrzucona, parterowa, typowo wiejska. 

Najcenniejszy zabytek Poniatowa stano-
wi bardzo ³adny, klasycystyczny drewniany 
kośció³ pw. św. Wawrzyñca. Za³o¿enie świ¹-
tyni nast¹pi³o byæ mo¿e po lokacji w 1520 r., 
na pewno przed 1564 r. Przez ca³y okres „miej-
skości” mia³a ona status fi lialny, podlegaj¹c pa-
rafi i w Chamsku. Pierwszy drewniany kośció³ 
sp³on¹³ w 1673 r. Obecnie istniej¹ca świ¹tynia 

zosta³a ukoñczona w 1805 r., nied³ugo po osi¹g-
niêciu odrêbności parafi alnej (1797), dziêki sta-
raniom ks. Antoniego Fiederowicza oraz funda-
cji Adama Zaleskiego. Jest to obiekt drewniany, 
o konstrukcji zrêbowej opartej na kamiennej 
podmurówce, oszalowany, a tak¿e otynkowany 
wewn¹trz. Trójnawowy, ma plan prostok¹ta 
z wyodrêbnionym prezbiterium, zamkniêtym 
prosto, do którego przylegaj¹ pomieszczenia za-
krystii i kruchty. Nawy oddzielone s¹ od siebie 6 
parami kolumn joñskich, sklepienie ma pozor-
n¹ formê kolebkow¹. Z ty³u mieści siê wsparty 
na 2 kolumnach chór muzyczny. Niegdyś koś-
ció³ by³ pod wzglêdem postaci – jeśli tak mo¿na 
określiæ – jeszcze ³adniejszy, bowiem do 1972 r. 
pokryty by³ gontem zamiast dzisiejszej br¹zo-
wej blachodachówki. O³tarz g³ówny pochodzi 
z 1900 r. W polu g³ównym umieszczono wize-
runek Matki Boskiej Bolesnej z 1. po³. XVII w. 
okryty srebrn¹ sukienk¹. Niepotwierdzona 
tradycji g³osi, ¿e obraz ten zosta³ w 1645 r. 
sprowadzony z Rzymu przez ksiêdza Paw³a 
S³abêckiego. Sposób ekspozycji obrazu oraz 
jego otoczenie wskazuj¹ na ¿ywy przez stule-
cia kult. Na zasuwach wizerunku znalaz³y siê 
prawdopodobnie XVII-wieczne Zdjêcie z krzy-
¿a oraz pochodz¹ca byæ mo¿e z kolejnego wieku 
Matka Boska Szkaplerzna ze św. Dominikiem. 
Ponadto w o³tarzu umieszczono blisko 60 tabli-
czek wotywnych z XVIII i 1. po³. XIX w. Mo¿na 
jeszcze zwróciæ uwagê na umieszczony w pra-
wym o³tarzu bocznym obraz św. Wawrzyñca 
z prze³omu XVIII i XIX w. Polichromia wnêtrza 

179 180

179 Wkra w Poniatowie

180 Pozostałości młyna
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kościo³a zosta³a wykonana w 1930 r. wg projek-
tu W³adys³awa Drapiewskiego. Na wzniesieniu 
na cmentarzu przykościelnym od strony rzeki 
zachowa³ siê wykonany z piaskowca klasycy-
styczny nagrobek Wawrzyñca Lipskiego (zm. 
1833) z urn¹ w zwieñczeniu. Po drugiej stronie 
świ¹tyni wznosi siê natomiast neorenesanso-
wa, murowana z ceg³y dzwonnica z po³. XIX w., 
nakryta blaszan¹ kopu³¹. Warto wiedzieæ, 
¿e w latach 1947−1956 w domu parafi alnym 
dzia³a³ teatr amatorski, którego zespó³ obje¿-
d¿a³ równie¿ okoliczne wioski. 

Po obejrzeniu świ¹tyni warto przejśæ nad 
Wkrê, gdzie tu¿ przy moście stoi masywny, 
ceglany budynek (do pocz¹tku 2012 r. z drew-
nian¹ nadbudow¹) nieczynnego m³yna. Wy-
mieniany ju¿ w 1887 r. m³yn wodny nale¿¹cy 
do miejscowego maj¹tku pracowa³ niestrudze-
nie a¿ do regulacji Wkry w 1971 r. Urucho-
miono go potem jeszcze na kilka lat, ju¿ z sil-
nikiem elektrycznym. Ostateczne zamkniêcie 
nast¹pi³o w latach 80. XX w., a dziś jest ju¿ tyl-
ko malownicz¹ ruin¹. 

W Poniatowie zachowa³ siê jeszcze – po prze-
ciwnej ni¿ kośció³ stronie Wkry – tak¿e zruj-
nowany murowany dworek z 1. po³. XIX w. 
Jego pocz¹tki, które pamiêtaj¹ rosn¹ce jeszcze 
naoko³o stare lipy, wi¹¿¹ siê z Poniatowski-
mi albo Lipskimi. Wzniesiony z ceg³y, otyn-
kowany, na planie wyd³u¿onego prostok¹ta, 
mia³ tylko parter poprzedzony wstawkami 
od frontu oraz typowym gankiem z 2 s³upami 
od ty³u. Od 1850 r. nale¿a³ do Wo³owskich, 
potem Bergów, Wiśniewskich i Kossakow-
skich. Ostatnimi w³aścicielkami by³y córki 
Anny i Jana Kossakowskich. Po nacjonaliza-
cji znalaz³a siê w nim szko³a podstawowa, 
od 1967 r. punkt skupu Cepelii, a¿ w koñcu 
przeszed³ w rêce gminy. 

W 1887 r. dobra poniatowskie, do których 
zaliczano tak¿e folwarki Or³owo, Krukowiec, 
Franciszkowo i Marianki, liczy³y 2155 mórg, 
na ich terenie by³y m.in. gorzelnia, odlewnia 
¿elaza, tartak, a nawet destylarnia s³odkich 
wódek i browar. Dziś z wymienionych wiosek 
istnieje tylko Franciszkowo.

181

181 XIX-wieczny dworek
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Sarnowo le¿y nad Przylepnic¹, na pó³noc 
od Kuczborka, w najpiêkniejszej, wzgórzy-

stej okolicy powiatu ¿uromiñskiego (dojazd 
z ¯uromina drog¹ lokaln¹ przez Kuczbork; 
odleg³ośæ ok. 17 km). Uwagê przyci¹ga jego bo-
gata historia, a przede wszystkim – poświad-
czone historycznie istnienie zamku. Nazwa 
pochodzi albo od imienia zasadźcy* Sarna, 

albo – co oczywiste – od saren, których do dziś 
nie brakuje w okolicznych lasach.

W latach 1367−1468 Sarnowo nale¿a-
³o do Świnków (potem nosz¹cych nazwisko 
Zieliñscy), nastêpnie Miko³aja z Radzanowa, 
wreszcie Skórów. W 1511 r. Wojciech Skó-
ra z Gaju herbu Awdaniec, podkomorzy do-
brzyñski, potem p³ocki odst¹pi³ miejscowośæ 

Sarnowo (gmina Kuczbork-Osada)

182 Neogotycki kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sarnowie

183 Ołtarz główny

184 Kapliczka maryjna z 1918 r.

185 Zabytkowa plebania z 1885 r.

186 Jeden z zachowanych we wsi drewnianych domów
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siostrze El¿biecie, zamê¿nej z chor¹¿ym i sta-
rost¹ p³ockim Prokopem Sieprskim. W rêkach 
prywatnych wieś pozostawa³a a¿ do XX w. Jed-
nym z ostatnich w³aścicieli by³ w 2. po³. XIX w. 
Erazm Zaremba.

Szukamy tu co prawda niegdysiejszej forta-
licji, ale pierwszym obiektem, jaki rzuca siê 
w oczy po wjeździe do Sarnowa, jest neogotycki 
kośció³ pw. Wniebowziêcia Najświêtszej Marii 
Panny. Erekcja parafi i nast¹pi³a ju¿ w XIV w., 
ale świ¹tynia powsta³a dopiero w 1880 r., 
w miejscu poprzedniczki spalonej w 1854 r. 
– niestety, wraz z aktami, które mog³yby rzuciæ 
mocniejsze świat³o na dzieje parafi i. Wyposa-
¿enie kościo³a nie ma wartości zabytkowej. 

Wzmiankowana fortalicja, wybudowana 
byæ mo¿e na miejscu wcześniejszego grodu, 
po³o¿ona by³a na zachód od rzeczki Przy-
lepnicy. Powsta³a po 1367 r. jako obsadzony 
przez Świnków punkt obronny na granicy 
z pañstwem krzy¿ackim. Wspominana wie-
lokrotnie w XV w. (m.in. przez D³ugosza) 
w 1480 r. zosta³a bli¿ej scharakteryzowana 
jako wie¿a mieszkalna („dom, czyli s³up”), 

przygródek na wodzie, most zwodzony oraz 
samborze (pomieszczenie bramne dla stra-
¿y). £aciñski tekst XVI-wiecznej Metryki 
Koronnej g³osi w t³umaczeniu: W Sarnowie 
jest fortalicja, w której wie¿a mieszkalna, 
zwana s³upem z piwnic¹, nazywan¹ skarb-
cem i czêści¹ zewnêtrzn¹ za mostem, zwan¹ 
przygródkiem. Warownia zosta³a zniszczo-
na podczas najazdu szwedzkiego w XVII w. 
Jeszcze przed 1870 r. by³y widoczne jej ruiny 
– opis wraz z rycin¹ poda³ „Tygodnik Ilustro-
wany” w nr. 128 z 1870 r. Źród³o z XIX w. po-
daje, ¿e o zwaliskach kr¹¿y pomiêdzy ludem 
mnóstwo podañ – niestety, bez szczegó³ów. 
Dziś, w zmienionym zreszt¹ przez opadniêcie 
wód gruntowych otoczeniu, pozosta³o ju¿ tyl-
ko sztucznie podsypane, umocnione g³azami 
narzutowymi wzgórze o narysie zbli¿onym 
do elipsy, wysokości 5−6 m, otoczone reszt-
kami fosy i drogi dojazdowej (od wschodu). 
Warto jeszcze wiedzieæ, ¿e wzniesienie to le-
¿a³o w XIX w. na terenie ogrodu dworskiego, 
zatem gdzieś w s¹siedztwie by³a te¿ rezyden-
cja – dziś nieistniej¹ca. 

187 Dostęp do dawnej fortalicji utrudniają bagna i rzeka Przylepnica

187
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Pierwsza wzmianka o stanowi¹cym dziś 
siedzibê gminy Siemi¹tkowie (odleg³ym 

od ¯uromina o ok. 30 km w kierunku po³u-
dniowym) pochodzi z 1388 r. W przywileju 
z tego roku biskup p³ocki Ścibor z Radzymina 
przyzna³ na utrzymanie mansjonarzom* ka-
tedry p³ockiej dziesiêciny i czynsze z ró¿nych 
w³ości w swej diecezji, w tym w³aśnie z Sie-
mi¹tkowa. Jednak kościo³a nigdy tu nie by³o. 
W 1578 r. Siemi¹tkowo Koziebrodzkie przy-
nale¿a³o do parafi i Radzanów, a Siemi¹tko-
wo-Rechty i Siemi¹tkowo-Dziety – do Gra-
dzanowa. Nazwa wsi pochodzi od dawnego 
zdrobnienia imienia Siemiomys³ albo Siemo-
wit – Siemi¹tek.

W 1578 r. miejscowośæ nale¿a³a do sêdziego 
ziemskiego p³ockiego Jana Koziebrodzkiego; 
byæ mo¿e wówczas do nazwy do³¹czy³ stanowi¹-
cy przez kilka stuleci jej drugi cz³on przymiot-
nik „Koziebrodzkie”. 21 marca 1863 r. dosz³o 
tu do bitwy oddzia³ów powstañczych Zygmunta 
Padlewskiego z si³ami rosyjskimi pod dowódz-
twem p³k. Zewachowa z P³ocka; wojska polskie 
zosta³y rozbite. W 1973 r. Siemi¹tkowo zosta³o 
siedzib¹ gminy. W dobie wspó³czesnej utraci-
³o wspomniany przymiotnik „Koziebrodzkie”. 
Wed³ug Wiktora Mieszkowskiego: Nazwa Sie-
mi¹tkowo Koziebrodzkie musia³a ulec skró-
ceniu z powodu swej d³ugości, co wi¹za³o siê 
z kodowaniem komputerowym (!).

Siemiątkowo (siedziba gminy)

188 Budynek Zespołu Szkół w Siemiątkowie

189 W 2012 r. przy Zespole Szkół w Siemiątkowie otwarto nowoczesną halę sportową

190 W budynku z 1931 r. mieści się m.in. Gminna Biblioteka Publiczna

191 Świetlica Wiejska

188 189

190 191
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192 Otwarty w 1974 r. 1,5-hektarowy park

193 Ozdobą  parku jest staw

194 40-tonowy głaz narzutowy

195 Wybudowany w 1979 r. stadion sportowy

196 Wzniesiony w 1993 r. kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

197 Żelazny krzyż z 1886 r. osadzony w kamieniu

198 Grób pierwszego proboszcza parafi i w Siemiątkowie, ks. kanonika Edwarda Toruńskiego

192 193

194 195

196 197 198
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Miejscowośæ bardzo późno awansowa³a 
do swojej pozycji, wobec czego nie ma zna-
cz¹cych zabytkowych obiektów, choæ na tle 
s¹siednich wsi wyró¿nia siê zabudow¹ (m.in. 
bloki). W centrum znajduje siê otwarty 
w 1974 r. 1,5-hektarowy park z oczkiem wod-
nym o ogromnym, wa¿¹cym ponad 40 t g³a-
zem narzutowym. W 1979 r. w Siemi¹tkowie 
wybudowano stadion sportowy. Podczas budo-

wy boiska dokonano odkrycia archeologiczne-
go – cmentarza z urnami z okresu lateñskiego 
(IV w. p.n.e.) oraz m³odszymi o pó³ tysi¹clecia 
kurhanami. W 2003 r. powsta³ rekreacyjny 
zbiornik wodny w przysió³ku Siemi¹tkowo-
-Rogale. Pocz¹tek przy nim bierze mierz¹ca 
8,5 km ście¿ka edukacyjno-ekologiczna bieg-
n¹ca do opisanego wcześniej rezerwatu „Go³u-
ska Kêpa” w okolicach wsi Siciarz. 

199

199 Przy rekreacyjnym zbiorniku wodnym w przysiółku Siemiątkowo-Rogale zorganizowano miejsce wypoczynku
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Pierwsz¹ wzmiankê o S³awêcinie, po³o¿o-
nym ok. 16 km w kierunku wschodnim 

od ̄ uromina (drog¹ nr 541, dalej lokaln¹ z Sad-
³owa), zawiera przywilej Siemowita IV z 1391 r. 
nadaj¹cy rodowi herbu Gozdawa pewne swobo-
dy we wsiach Peplovo, Sdziari, Slavischino, Ob-
ramp, Vilcvo. W 3. æw. XVIII w. wieś nale¿a³a 
do Walentego S³awêckiego. W 1817 r. stanowi³a 
czêśæ nieistniej¹cej wspó³cześnie parafi i Zgli-
czyno Kościelne (obecnie miejscowośæ ta na-
zywa siê Smólnia). W 1827 r. by³y tu 22 domy 
ze 143 mieszkañcami. W 1885 r. niemal tyle 
samo domostw (21), ale ju¿ 318 mieszkañców 
– świadectwo boomu demografi cznego 2. po³. 
XIX w. W 1889 r. odnotowano w miejscowo-

ści szko³ê pocz¹tkow¹, cegielniê i wiatrak. By³ 
tu te¿ du¿y folwark o powierzchni 1194 mórg. 
Miano pochodzi od nazwy osobowej Stawisza, 
dawniej brzmia³o tak¿e S³awêcino.

Pami¹tk¹ po istnieniu s³awêciñskiego ma-
j¹tku jest neorenesansowy murowany dwór, 
wybudowany w ostatniej æw. XIX w., prawdo-
podobnie przez Teofi la Zdziarskiego. W latach 
1917−1939 mieszka³ w nim ostatni w³aściciel 
dóbr Ignacy Abczyñski. W pierwotnej formie 
by³a to budowla na planie prostok¹ta, partero-
wa, o regularnej bryle z piêtrowym, centralnie 
umieszczonym ryzalitem. Po nacjonalizacji 
w rezydencji umieszczono szko³ê. W 1965 r. 
przeprowadzono rozbudowê poprzez dodanie 

Sławęcin (gmina Bieżuń)

200 201

202 203

200 W dawnym dworze w Sławęcinie mieści się obecnie szkoła

201 Zachowana brama wjazdowa do dworu

202 Murowany spichlerz – pozostałość po folwarku

203 Pozostałości parku krajobrazowego
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po obu stronach dobudówek. Po dokonanych 
zmianach, ³adniejszy sk¹din¹d od pozosta³ych, 
dwór zatraci³ swoj¹ pierwotn¹ postaæ (choæ 
starsza czêśæ w 2010 r. odzyska³a pocz¹tkowy 
wygl¹d), ale z drugiej strony – dziêki obecności 

szko³y ró¿ni siê zasadniczo na korzyśæ od in-
nych, najczêściej zrujnowanych ju¿ siedzib zie-
miañskich w okolicy. Zachowa³ siê podjazd 
oraz starodrzew, bêd¹cy pozosta³ości¹ po par-
ku krajobrazowym.

204

204 Z prawej strony obecnej drogi wiedzie aleja kasztanowa

205 Skrzyżowanie głównych dróg w Sławęcinie

205
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Syberia, odleg³a od ̄ uromina o 14 km w kie-
runku pó³nocno-zachodnim (drog¹ lokal-

n¹ z Brudnic), to byæ mo¿e najpóźniej zasied-
lona miejscowośæ w ca³ym powiecie. Za³o¿ono 
j¹ dopiero w latach 1820−1850 w miejscu 
zwanym Nowy Folwark. Nazwa ma charakter 
metaforyczny; w dobie zaborów syberi¹ nazy-
wano czêsto karczmy oddalone od zabudowy 
albo nowo za³o¿one osady, ukryte w nieza-
mieszkanych dot¹d lasach – zwi¹zek z olbrzy-
mi¹ azjatyck¹ krain¹ jest zatem tylko pośredni. 

W 1890 r. sta³y w niej 22 domy zamieszkane 
przez 190 osób. W latach 1973−1976 wieś sta-
³a siê na krótko siedzib¹ efemerycznej gminy 
Syberia, zniesionej jednak w ramach reformy 
administracyjnej.

Najwa¿niejszy obiekt miejscowości stanowi 
parafi alny kośció³ pw. Matki Boskiej Ucieczki 
Grzeszników. Parafi a powsta³a w 1912 r. Przez 
pierwsze kilkanaście lat s³u¿y³a jej drewniana 
kaplica, dopiero w 1930 r. wzniesiono muro-
wan¹ świ¹tyniê w stylu neoromañskim. Uro-

Syberia (gmina Lubowidz)

206 Kościół pw. Matki Boskiej Ucieczki Grzeszników

207 Wejście do świątyni zdobią neoromańskie granitowe kolumny

208 Na wybudowanym w 2010 r. parkingu upamiętniono ofi ary Katynia

209 Figura św. Floriana poświęcona miejscowym strażakom

206 207

208 209
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czysta konsekracja nast¹pi³a w 1939 r. Chocia¿ 
kośció³ jest niemal wspó³czesny, to mo¿na zna-
leźæ w jego wyposa¿eniu przedmioty powsta³e 
o wiele wcześniej. Warto zw³aszcza zwróciæ 
uwagê na tabernakulum ozdobione rzeźbami 

4 anio³ów, pochodz¹ce z barokowego o³tarza 
wykonanego w pocz¹tku XVIII w. Zabytkowy 
charakter ma tak¿e obraz Cud św. Walentego 
z 2. po³. XIX w.

210

210 Grób ks. kanonika Wacława Malińskiego, pierwszego proboszcza parafi i Syberia

211 W pobliżu Syberii znajdują się rozległe lasy

211
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Dojazd do Szoñca prowadzi drog¹ nr 563, na-
stêpnie lokaln¹ od wsi Pietrzyk; odleg³ośæ 

od ¯uromina wynosi ok. 17 km w kierunku 
po³udniowo-zachodnim. Nazwa nie jest wyjaś-

niona, ale zapewne pochodzenia niemieckiego, 
np. od nazwiska zasadźcy brzmi¹cego Schönau. 
Mo¿e te¿ pochodziæ od spotykanego niegdyś 
czasownika „szonowaæ” – nosiæ wodê za pomo-

Szoniec (gmina Lutocin)

212 213

214 216

212 Neoklasycystyczny murowany dwór w Szońcu

213 Fragment sieni

214 Drewniany przydrożny krzyż

215 W dworku zachował się m.in. piec kafl owy

216 Fragment wnętrza

215
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217 Kapliczka przy wjeździe do dworu

c¹ koromys³a, czyli przyrz¹du z³o¿onego z pa³¹-
ka z zag³êbieniem na szyjê, na którego koñcach 
zawiesza siê wiadra.

W XIX-wiecznych opisach miejscowośæ 
charakteryzowana jest przez funkcjonowa-
nie cegielni oraz folwarku nale¿¹cego do dóbr 
Skrwilno. W 1905 r. w³aścicielem maj¹tku by³ 
Dominik Je¿ewski. Byæ mo¿e to on wystawi³ 
w Szoñcu skromny, neoklasycystyczny muro-
wany dwór na planie prostok¹ta, parterowy 
z mieszkalnym poddaszem, od strony wej-

ścia poprzedzony trójk¹tn¹ sionk¹ dźwigaj¹-
c¹ taras. W miêdzywojniu dobra zosta³y roz-
parcelowane. Od 1926 r. w³aścicielami dworu 
zostali Stefan i Waleria Leźniccy. Ich córka 
Stefania wysz³a za m¹¿ za Karola Knothe. 
Rezydencja pozostaje nadal w rêkach tej ro-
dziny. W późniejszym okresie do dworku zo-
sta³a dostawiona dobudówka z dodatkowym 
mieszkaniem, zmieniaj¹ca pierwotn¹ bry³ê. 
Wokó³ dworu zachowa³o siê kilka okazów 
starodrzewu.

217
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Odleg³a o 5 km w kierunku pó³nocno-
-wschodnim od ̄ uromina (droga nr 563) 

Zielona prezentuje siê dziś w najbardziej nie-
zwyk³ym krajobrazie w ca³ym powiecie. Ulo-
kowana na malowniczych wzniesieniach, ty-
powych dla pó³nocnej czêści powiatu, zosta³a 
w ostatnich latach otoczona dziesi¹tkami wia-
traków produkuj¹cych energiê elektryczn¹. 
W³aśnie „fermy wiatrowe”, znaczone bia³ymi, 
wyd³u¿onymi coko³ami, na których w ró¿nym 
tempie wiruj¹ ogromne śmig³a, stanowi¹ do-
minuj¹cy motyw widoków w okolicy, spycha-

j¹cy niejako na drugi plan najbardziej typowe 
elementy krajobrazu: szachownice pól, wie¿ê 
kościo³a, dachy domostw.

Zielona to bardzo stara osada wzmianko-
wana w 1363 r. Stanowi³a gniazdo rodowe 
rodziny herbu Świnka, potem od nazwy miej-
scowości znanej pod nazwiskiem Zieliñskich. 
Le¿a³a w dobrach ksiê¿nej mazowieckiej El¿-
biety, matki Boles³awa III. Pierwszym znanym 
w³aścicielem by³ stolnik dobrzyñski Piotr 
ze Strzyg, który w 1367 r. przekaza³ wieś Ada-
mowi Śwince. Przywilejem króla Kazimierza 

Zielona (gmina Kuczbork-Osada)

218

218 Charakterystyczny dla tych okolic widok elektrowni wiatrowych

219 Neorenesansowy pałac Kisielnickich

220 Do piękniejszych elementów parku należy staw

221 Gorzelnia

219

220 221
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Wielkiego wieś ulokowano na prawie polskim. 
W rêkach Świnków-Zieliñskich pozostawa-
³a a¿ do 1776 r. W 1380 r. erygowano parafi ê, 
a w XV w. Zielona by³a jedn¹ z najwiêkszych 
miejscowości na ziemi zawkrzeñskiej. W 2. 
po³. XVIII w. znalaz³a siê przejściowo w rêkach 
wojewody p³ockiego Teodora Szyd³owskiego. 
W 1784 r. przej¹³ j¹ Ignacy Zieliñski herbu Je-
lita. Wdowa po nim o¿eni³a siê nastêpnie z Ki-
sielnickim, przez co w XIX w. Zielona sta³a siê 
w³asności¹ Kisielnickich. Jej w³aścicielem by³ 
m.in. wybitny modernizator polskiego rolni-
ctwa, pozytywista W³odzimierz Kisielnicki. 

Centraln¹ czêśæ Zielonej zajmuj¹ rozleg³e 
tereny szko³y rolniczej. Przylega do nich ³adny 
neorenesansowy pa³ac Kisielnickich, wybudo-
wany w latach 1842−1877 w miejscu wcześ-
niejszych siedzib, pocz¹wszy od średniowiecz-
nego dworu Świnków. Rezydencja jest wiêksza 
od innych w okolicy. Posadowiona na planie 

wyd³u¿onego prostok¹ta, ma 2 kondygnacje 
oraz mieszkalne poddasze. Frontowa elewacja 
liczy 9 osi, z trzyosiowym ryzalitem umiesz-
czonym centralnie oraz 2 symetrycznymi 
dwuosiowymi skrajnymi ryzalitami. Po bo-
kach dostawiono jeszcze parterowe przybu-
dówki, na których ulokowane by³y niegdyś 
tarasy piêtra. W 1913 r. pa³ac naby³ wraz z ma-
j¹tkiem Józef Bobrowski z ¿on¹ Janin¹ Wolsk¹. 
Nowy w³aściciel zmar³ ju¿ w 1914 r., a wdowa 
w 1920 r. wysz³a za Ludwika Wielowieyskie-
go. Po śmierci tego¿ w 1926 r. Wolska zawar³a 
trzeci zwi¹zek ma³¿eñski z Edwardem Pep³ow-
skim. Ukszta³towany przez maria¿ status 
w³asnościowy dotrwa³ do 1945 r. Po nacjona-
lizacji w maj¹tku urz¹dzono PGR. W pa³acu 
znalaz³o siê kino, nastêpnie biura i mieszka-
nia dla pracowników. Przez pewien czas ist-
nia³a tak¿e szko³a. W latach 60. XX w. gmach 
przeszed³ gruntowny remont, a w 1983 r. – od-

222 223

224 225

222 Jeden z zachowanych budynków folwarku

223 Pomnikowy platan klonolistny

224 Przed szkołą ustawiono kilka dawnych maszyn i pojazdów rolniczych

225 Neogotycki kościół pw. św. Marcina Biskupa
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nowiono tynki zewnêtrzne. Po likwidacji PGR 
pa³ac zosta³ opuszczony i czêściowo zdewasto-
wany. Obecnie nie ma sta³ego u¿ytkownika, 
ale jest odrestaurowany i niezagro¿ony dziêki 
s¹siedztwu szko³y. Otaczaj¹cy go park stanowi³ 
niegdyś romantyczny ogród w stylu w³oskim. 
Warto przejśæ siê po okolicy, aby zobaczyæ, 
jak wiele zachowa³o siê z gospodarczej czêści 
dawnego maj¹tku: gorzelnia, dom ofi cjalistów, 
5 czworaków, obora, stajnia, stodo³a, spichlerz, 
chlew, 2 kuźnie oraz warsztat.

Drugim wydatnym obiektem Zielonej 
jest neogotycki kośció³ pw. św. Marcina Bi-
skupa. Erekcja parafi i nast¹pi³a w 1. æw. XV w. 
dziêki fundacji Świnków (pierwsza wzmian-
ka 1449). Kolejne kościo³y by³y drewniane, a¿ 
wreszcie ostatni z nich, wystawiony w 1838 r., 

zosta³ zast¹piony w latach 1908−1912 przez 
obecny. Inicjatorem budowy by³ ksi¹dz 
P. Burawski, a autorem projektu architekto-
nicznego – W. Ciechonowiecki. Uroczystej 
konsekracji dokona³ 25 sierpnia 1924 r. bi-
skup Antoni Julian Nowowiejski. Wnêtrze 
utrzymane w bieli ozdobiono polichromiami. 
We wspó³czesnym o³tarzu g³ównym umiesz-
czono XVIII-wieczny obraz Matki Boskiej Ró-
¿añcowej ze św. Dominikiem i św. Katarzyn¹ 
ze Sieny. Srebrne sukienki i korony z XVIII w. 
świadcz¹ o niegdysiejszym kulcie. Na cmen-
tarzu przykościelnym obejrzeæ mo¿na na-
grobek piaskowcowy Karola Kisielnickiego, 
chor¹¿ego wojska polskiego (zm. 1815) oraz 
Ludwiki z Zagajewskich Kisielnickiej (zm. 
1851).

226 Neogotyckie, polichromowane wnętrze świątyni zamknięte trójboczną absydą

227 XIX-wieczny nagrobek piaskowcowy na cmentarzu przykościelnym

226 227
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Jedn¹ z najciekawszych miejscowości po-
wiatu jest z pewności¹ Zieluñ, ok. 15 km 

na pó³noc od ¯uromina, przy drodze nr 541 
¯uromin–Lidzbark Welski. Dośæ odleg³y od po-
zosta³ych, po³o¿ony na śródleśnej, wzgórzystej 
polanie, niedaleko styku 3 województw: ma-
zowieckiego, warmiñsko-mazurskiego oraz
kujawsko-pomorskiego, pe³ni³ przez wieki 
funkcjê pogranicza politycznego i kulturowego. 
Przede wszystkim – w okresie zaborów miêdzy 
Zieluniem (określanym wówczas jako po³o¿o-

ny dwie wiorsty od Prus) i Lidzbarkiem Wel-
skim przebiega³a granica rosyjsko-niemiec-
ka, o czym przypominaj¹ zachowane do dziś 
stoj¹ce na leśnej polanie ceglane budyneczki 
rogatek granicznych. Nazwa wsi pochodzi 
od rdzenia „ziele”, oznaczaj¹cego w tym przy-
padku (za Brücknerem) barwê ¿ó³to-zielon¹ 
(niegdyś traktowano je jako jeden kolor).

Przez wieki Zieluñ rozwija³ siê jako osada 
targowa. W XV w. nale¿a³ do tzw. dystryktu 
p³ockiego, a w 1578 r. do powiatu sierpeckiego 

Zieluń (gmina Lubowidz)

228

228 Brukowany plac targowy

229 XIX-wieczny kościół pw. św. Jana Nepomucena

230 Nietypowa niska dzwonnica o konstrukcji słupowej, nakryta dachem czwórspadowym

231 Murowana plebania nakryta łamanym dachem polskim

229

230 231

Tradycja Mazowsza120

powiat zurominski.indd   120powiat zurominski.indd   120 2012-11-23   21:14:122012-11-23   21:14:12



i parafi i Lubowidz. W 1454 r. Miko³aj z D³u-
towa sprzeda³ go podsêdkowi p³ockiemu Ni-
nogniewowi Kryskiemu z Drobina za 200 kóp 
groszy pospolitych. W 2. po³. XVI w. stanowi³ 
w³asnośæ wojewody p³ockiego Stanis³awa Kry-
skiego z Drobina, w XVIII w. nale¿a³ do Za-
moyskich (wzmiankowany pa³ac!). W 1778 r. 
wojewodzice mazowieccy Rudziñscy wyjedna-
li u króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego 
przywilej na cotygodniowe targi w ka¿d¹ środê 
na zbo¿e, byd³o i wszelkie inne przedmioty. 

Targi odbywa³y siê jeszcze regularnie w XX w. 
W 1. æw. XIX w. przeszed³ w rêce Adama For-
tunata Kandyda Zaleskiego, po 1827 r. nale¿a³ 
do jego spadkobierców. W 2. po³. XIX w. po-
wsta³o kilkanaście niewielkich zak³adów prze-
mys³owych: fabryka sukiennicza, cegielnie, 
browary, m³yny, gorzelnie, tartak. W 1895 r. 
mieści³a siê tu siedziba gminy, urz¹d celny, 
posterunek stra¿y granicznej, kasa zapomo-
gowo-po¿yczkowa oraz szko³a pocz¹tkowa. 
Miejscowośæ sk³ada³a siê wówczas z 67 do-

232 233

234 235

232 Figura dziękczynna za ocalenie w latach 1914−1918 i 1939−1945

233 Pomnik rozstrzelanych przez hitlerowców 6 października 1942 r.

234 Kapliczka z charakterystycznym podwójnym krzyżem tzw. karawaką

235 Mogiły zbiorowe: 28 powstańców poległych w 1863 r. oraz 20 ofi ar egzekucji z 1942 r.
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mów zamieszkanych przez 1361 osób. By³o 
pośród nich 7 prawos³awnych (zapewne celni-
ków i pograniczników) oraz 206 ¯ydów maj¹-
cych w³asn¹ synagogê. Pomimo tak znacznego 
stopnia rozwoju, Zieluñ nigdy nie otrzyma³ 
praw miejskich, pozostaj¹c tylko du¿¹ osad¹ 
targow¹. W październiku 1942 r. ¿o³nierze AK 
rozbili miejscowe wiêzienie, uwalniaj¹c prze-
trzymywanych, m.in. komendanta Obwodu 
Sierpc AK Lucjana Ko³odziejskiego. W odwe-
cie 6 października 1942 r. Niemcy powiesili 
publicznie 20 Polaków.

Centrum miejscowości stanowi po dziś 
dzieñ obszerny, trójk¹tny plac targowy. Stoi 
na nim pomnik z 1968 r. wystawiony w miej-
scu egzekucji z okresu okupacji. Przy jednym 
z naro¿ników placu wznosi siê eklektyczny, 
murowany kośció³ pw. św. Jana Nepomuce-
na. Erekcja parafi i w Zieluniu, dokonana 
przez biskupa Piotra Dunin-Wolskiego, na-
st¹pi³a w 1588 r. dziêki wcześniejszej o ponad 
50 lat (1532) fundacji Stanis³awa Kryskiego 
z Drobina; wcześniej miejscowośæ podlega³a 
kościo³owi w D³utowie. Po po¿arach wcześ-
niejszych drewnianych budowli, w latach 

1872−1874 z inicjatywy ksiêdza Stanis³awa 
Przetakiewicza wystawiono obecn¹ świ¹ty-
niê, zrealizowan¹ wg projektu Ludwika Go-
s³awskiego. Uroczystej konsekracji dokona³ 
w 1885 r. biskup Henryk Kossowski. Wypo-
sa¿enie kościo³a pochodzi g³ównie z XX w., 
ale na uwagê zas³uguje barokowo-klasycy-
styczna, drewniana chrzcielnica w kszta³-
cie muszli opartej na krêconej kolumnie, 
ozdobiona w zwieñczeniu grup¹ rzeźbiarsk¹ 
Chrztu Chrystusa (datowana przed 1830 r.). 
Polichromia zdobi¹ca mury świ¹tyni po-
wsta³a w latach 60. XX w. Wed³ug miejsco-
wej legendy istnieje tunel biegn¹cy pod Zie-
luniem od remizy stra¿ackiej i kościo³a a¿ 
do cmentarza. Byæ mo¿e, jak siê zdarza w ta-
kich przypadkach, podanie stanowi refl eks 
odkrycia przez kogoś piwnic wspomnianego 
wy¿ej, niemal nieznanego ze źróde³ pa³acu 
Zamoyskich. Zwiedzaj¹c miejscowośæ war-
to jeszcze zerkn¹æ na wykonane na pocz¹tku 
1939 r. 2 betonowe bunkry zabezpieczaj¹ce 
zachodni¹ stronê szosy. Na cmentarzu s¹ 
2 mogi³y zbiorowe: 28 powstañców poleg³ych 
w 1863 r. oraz 20 ofi ar egzekucji z 1942 r. 

236

236 Wkra w Zieluniu. Prowadzi tędy interesujący szlak kajakowy
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Stolica powiatu liczy dziś 9 tys. mieszkañ-
ców. Jej nazwa − maj¹ca te¿ starsz¹ wersjê 

¯eromin – pochodzi wg lokalnej tradycji od ¿e-
remi bobrowych, licznych podobno niegdyś 
na Wkrze. Jednak naukowcy neguj¹ tê ludow¹ 
etymologiê, wi¹¿¹c miano raczej z nazw¹ oso-
bow¹ ¯yroma, pochodz¹c¹ z kolei od imienia 
¯yros³aw. 

Historia 

Pierwsze konkretne wzmianki z XV w. mó-
wi¹ o wsi drobnoszlacheckiej nazywanej „¯y-
romino”, „Szeremino” i „¯eremin”. W 1413 r. 
krzy¿acki wójt z Dzia³dowa spl¹drowa³ tê oko-
licê. W 1436 r. wieś nale¿a³a do ksiêstwa p³o-

ckiego, w 1489 r. – do powiatu szreñskiego, 
w 1578 r. – nadal do powiatu szreñskiego, 
parafi i Lubowidz. Pierwszym znanym w³aś-
cicielem by³ w 1436 r. Miko³aj ze Stamirowic, 
po nim – wojski zawkrzeñski Marcin (1437), 
nastêpnie – starosta be³ski Stanis³aw, pisz¹cy 
siê „z Zyromina” (1450). Po 1489 r. ¯uromin 
znajdowa³ siê w rêkach Dêbskich, w XVII w. 
– Dzia³yñskich. W 1509 r. czytamy o Szczepa-
nie „z Zyromina”, który oskar¿y³ o porwanie 
córki Anny… kanonika p³ockiego Jakuba Ru-
dzieñskiego. 

Na pocz¹tku XVIII w. jako posag wojewo-
dzianki che³miñskiej Anny Dzia³yñskiej prze-
szed³ w rêce Micha³a Zdzis³awa Zamoyskiego. 
Zmiana w³asności spowodowa³a rozwój osa-

Żuromin (siedziba powiatu)

237

237 Żuromiński rynek w latach 1915−1918

238 Oddziały niemieckie na rynku w Żurominie, ok. 1915 r.

239 Rodzinne zdjęcie wykonane w Żurominie w 1935 r. Warto zwrócić uwagę na zabudowania i staw

240 Pomnik poległych i pomordowanych w obronie ojczyzny w czasie II wojny światowej

238

239 240
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dy. Pierwszym znacz¹cym elementem by³a 
fundacja w 1725 r. przez Zamoyskich koś-
cio³a i klasztoru jezuitów. W 1765 r. Andrzej 
Zamoyski z Bie¿unia uzyska³ nadanie praw 
miejskich. Ju¿ w 1772 r. ¯uromin znalaz³ siê 
w zaborze pruskim, co przynios³o mu okres 
wzglêdnego dobrobytu – sta³ siê ośrodkiem 
sukiennictwa, p³óciennictwa, szewstwa, han-
dlu koñmi i zbo¿em. Na pocz¹tku XIX w. li-
czy³ 97 „dymów” i 627 mieszkañców. W latach 
1807−1815 nale¿a³ do Ksiêstwa Warszawskie-
go, potem, a¿ do 1918 r. − do Królestwa Pol-
skiego. 

W 2. æw. XIX w. miasto stanowi³o w³asnośæ 
Adama Wo³owskiego, sêdziego pokoju po-
wiatu m³awskiego. W tym okresie zacz¹³ siê 
szybki nap³yw ludności ¿ydowskiej. W 1808 r. 
nie by³o w mieście ani jednego ̄ yda, a w 1827 r. 
– ju¿ 415, czyli 30,4% ogó³u ludności. Pocz¹t-
kowo wierni wyznania moj¿eszowego podle-
gali kaha³owi w Kuczborku. Dopiero w 1843 r. 
Rada Administracyjna Królestwa Polskiego 
zezwoli³a na powo³anie samodzielnej gminy, 
a co za tym idzie – na budowê synagogi, bu-
dynków kahalnych i cmentarza. 

W ci¹gu XIX w., zw³aszcza wskutek obecno-
ści spo³eczności ¿ydowskiej, ¯uromin pe³ni³ 
przede wszystkim funkcje handlowe. Miesz-
kañcy parali siê rzemios³em i handlem, a tak¿e 
eksportem zbo¿a i koni do Gdañska. Nie by³o 
tu natomiast zbyt wielu organów urzêdowych 
i administracyjnych, przez co mówiono na-

wet o przygranicznym „mieście-w³óczêdze”, 
przynale¿¹cym ni to do Szreñska, ni do Sierp-
ca, ni do M³awy. Handel i rzemios³o skupia³y 
siê w ma³ych, czêsto ¿ydowskich sklepikach 
i warsztatach (zw³aszcza przy ul. M³awskiej 
i Kościuszki) oraz na 3 rynkach: Starym, No-
wym i Zielonym (obecnie pl. Pi³sudskiego, pl. 
Wolności, pl. Zielony Rynek). Targi zaczyna³y 
siê w poniedzia³ek rano, trwa³y do po³udnia. 
Funkcjonowa³a swoista specjalizacja. „Przy 
kościele” sta³y z regu³y ¿ydowskie jatki z wo-
³owin¹ oraz wózki rzemieślników. Na Starym 
Rynku (pl. Wolności) handlowano koñmi, 
w pó³nocnej („chrześcijañskiej”) czêści mia-
sta, zw³aszcza na Zielonym Rynku − świni-
n¹. Du¿e skupiska ludzkie dawa³y tak¿e oka-
zjê z³odziejom, koniokradom, naci¹gaczom 
i oszustom; utar³o siê nawet powiedzenie, 
¿e ¯uromin to miasto rycerzy ksiê¿yca – ja-
koby od szajek nocnych rabusiów czyhaj¹cych 
na rogatkach. W 1867 r. miasto sta³o siê ofi a-
r¹ epidemii cholery, która wybuch³a podobno 
wskutek z³ych warunków sanitarnych. Miesz-
kañcy wystawili wówczas przy drodze do Po-
niatowa fi gurê z napisem: Bo¿e utwierdź nas 
w świêtej wierze, o Panie, a rozka¿ ust¹piæ 
Holerze! (z b³êdem ortografi cznym). W 1869 r. 
¯uromin straci³ prawa miejskie.

A¿ do pocz¹tku XX w. miasto s³ynê³o z b³ot-
nistego gruntu. Twierdzono nawet, ¿e kiedyś 
po roztopach utopi³ siê w ka³u¿y koñ z woźnic¹ 
i wozem. Aczkolwiek anegdota ta nie jest praw-
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241 Pamiątkowy kamień z tablicą poświęconą marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu

242 Zaciszny skwer na placu Wolności
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dziwa, rzeczywiście by³o tu z regu³y mokro, 
o czym świadczy tekst korespondenta Gra-
bowskiego zamieszczony w „Echach P³ockich” 
w 1905 r.: Do ̄ uromina zajecha³em ju¿ w noc 
ciemn¹. Proszê wyobraziæ sobie moje zdu-
mienie, gdy w przeb³yskach jaśniejszych, 
gdzie świat³o pada³o z okna, ujrza³em jakieś 
wielkie wody, o czym zreszt¹ przekona³em siê 
wkrótce z chlupania tej wody pod kopytami 
koñskimi. Ta sama gazeta donosi³a te¿ w in-
nym miejscu: Niew¹tpliwie s³awetne b³oto 
¿uromiñskie, ³¹cznie z najzupe³niejszym za-
niedbaniem najelementarniejszych wyma-
gañ higieniczno-sanitarnych, przysparza ofi ar 
śmierci. Strach pomyśleæ, co by siê tu dzia³o, 

gdyby zawita³a do nas cholera, zapowiadana 
ju¿ przez p³ocki oddzia³ Towarzystwa Higie-
nicznego Warszawskiego. Ten gośæ straszny 
znalaz³by tu wprost idealne warunki rozwo-
ju. Teraz bodaj by³oby jeszcze gorzej, ani¿eli 
w r. 1867, kiedy po raz ostatni w ¯urominie 
cholera grasowa³a (cytaty z gazet za A. Ejni-
kiem). Walkê wilgoci wypowiedzia³ dopiero 
rektor ¿uromiñski, ksi¹dz Ignacy Charszew-
ski (patrz biogramy), brukuj¹c otoczenie świ¹-
tyni. Za jego przyk³adem posz³a gmina, k³ad¹c 
stopniowo kamieñ na rynku.

Na pocz¹tku lat 20. XX w. Niemcy, nie mo-
g¹cy pogodziæ siê z utrat¹ wêz³a kolejowego 
w Dzia³dowie, zaproponowali Polsce w zamian 

243 Zabudowania przy pl.Józefa Piłsudskiego

244 Kapliczka morowa z 1867 r. przy ul. Mławskiej

245 Fragment ekspozycji w Izbie Pamięci Narodowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

246 Żuromińskie Centrum Kultury

243 244

245 246
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za to wybudowanie na w³asny koszt linii wio-
d¹cej przez M³awê, ¯uromin i Brodnicê, pe³-
ni¹cej funkcjê magistrali kolejowej Warszawa–
Gdañsk; II RP nie by³a jednak zainteresowana 
takim rozwi¹zaniem. 

Podczas spisu powszechnego w 1921 r. od-
notowano blisko 4 tys. mieszkañców. Propor-
cje Polaków i ¯ydów wynosi³y 52:48. Prawa 
miejskie przywrócono w 1925 r. 

Ju¿ wcześniej jednak zacz¹³ siê proces, który 
mo¿na by nazwaæ faktycznym, choæ jeszcze 
nie sankcjonowanym de iure, odzyskaniem 
statusu miasta. Ju¿ od 1912 r. dzia³a³a szko³a 
hebrajska, prowadzona przez Icchaka Sko-
rupê. W 1919 r. za³o¿ono pañstwow¹ szko³ê 
elementarn¹, na czele której stan¹³ dyrektor 
Brodecki. Ok. 1928 r. pojawi³a siê elektrycz-
nośæ, wed³ug nie do koñca pewnych danych 
produkowana na miejscu przez wiatrak m³yñ-
ski. Gdy w 1935 r. urz¹dzenie siê popsu³o, ¯u-
romin na powrót pogr¹¿y³ siê w ciemnościach 
(po³¹czenie miasta z sieci¹ ogólnopolsk¹ na-
st¹pi³o dopiero w okresie okupacji, po zbudo-
waniu przez Niemców linii średniego napiêcia 
P³ock–Dzia³dowo). W latach 30. XX w. pojawi-
³a siê po raz pierwszy komunikacja autobuso-
wa obs³ugiwana przez pojazd nale¿¹cy do nie-
jakiego Hamburgera. Rozwija³a siê kultura 
¿ydowska, krzewiona zw³aszcza przez syjoni-
stów. Uruchomiono scenê teatraln¹ w remizie 
stra¿ackiej i bibliotekê. 

W 1939 r. w ¯urominie mieszka³o ok. 4,8 
tys. osób, w tym 1,9 tys. ¯ydów (40%). Dziel-

nica ¿ydowska funkcjonowa³a w centrum 
miasta, przede wszystkim wokó³ dzisiejszego 
pl. Pi³sudskiego. Najbardziej okaza³y budy-
nek, najwiêkszy w mieście, nale¿¹cy do ro-
dziny Frajdenbergerów, sta³ przy pl. Wolności. 
Po 1945 r. by³o w nim przedszkole, a rozbiór-
ka nast¹pi³a ok. 2000 r. Synagoga znajdowa³a 
siê przy pl. Wolności 36 (w miejscu obecnej 
restauracji „Eden”), a cheder – przy ul. Lidz-
barskiej 9 (obecnie Bank Gospodarki ¯ywnoś-
ciowej). Bó¿nica zosta³a demonstracyjnie spa-
lona przez Niemców niebawem po wkroczeniu 
do ¯uromina. Przy pl. Wolności funkcjonowa-
³a tak¿e mykwa. W rêkach ¿ydowskich znaj-
dowa³ siê praktycznie ca³y handel, z jedynym 
wyj¹tkiem piekarni Wetmañskich.

W czasie II wojny światowej ¯uromin zo-
sta³ w³¹czony bezpośrednio do Rzeszy pod 
nazw¹ Görtzen. Spowodowa³o to szybk¹ za-
g³adê miejscowej spo³eczności ¿ydowskiej. 
8 listopada 1939 r. Niemcy nakazali ¯ydom 
zebraæ siê ko³o kościo³a, uformowaæ kolumnê, 
a nastêpnie popêdzili ich do Nowego Dworu 
Mazowieckiego i Warszawy. Wiêkszośæ trafi ³a 
do gett w M³awie, Legionowie, £omazach i Ja-
dowie, ponosz¹c śmieræ w trakcie Holokaustu. 
Szacuje siê, ¿e spośród ok. 1900 ¿urominian 
narodowości ¿ydowskiej śmieræ ponios³o 
1450. Po wojnie kilkunastu ¯ydów powróci³o 
do miasta, jednak niebawem udali siê gdzie 
indziej. Okupanci rozebrali trzeci¹ czêśæ bu-
dynków miasta, przede wszystkim drewnia-
ne domki po¿ydowskie. Zamkniêto szko³ê, 

247 248

247 Hala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

248 Park na pl. Józefa Piłsudskiego
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wprowadzono godzinê policyjn¹, zakazano 
uboju zwierz¹t i magazynowania ¿ywności. 
W 1940 r. rozpoczêto wysiedlanie Polaków 
na roboty do Niemiec. Okupacja zakoñczy³a 
siê 15 stycznia 1945 r. wjazdem czo³gów so-
wieckich od strony Wiadrowa. Choæ przepê-
dza³a hitlerowców, Armia Czerwona budzi³a 
powszechne obawy. Kobiety wysmarowa³y siê 
sadz¹, aby unikn¹æ gwa³tów, ale „so³daci” szu-
kali przede wszystkim alkoholu, o który pobili 
siê ze sob¹ pod aptek¹.

W 1956 r. po raz pierwszy w swej historii 
¯uromin zosta³ stolic¹ powiatu. W latach 
60. XX w. objêto go planem aktywizacji miast 
mazowieckich, nadaj¹c status miasta powia-
towego o funkcjach produkcyjno-us³ugowych 
przy przewadze us³ug dla zaplecza rolniczego. 
Efektem by³o m.in. uruchomienie w 1974 r. 
w oparciu o maj¹tek tutejszego Pañstwowego 
Ośrodka Maszynowego – fi lii Fabryki Maszyn 
¯niwnych im. Marcelego Nowotki „Agromet” 
w P³ocku, s³yn¹cej przede wszystkim jako pro-
ducent kombajnów marki bizon.

Zniknê³y natomiast tak typowe niegdyś dla 
mazowieckiej prowincji dzielnice stodó³, ob-
rastaj¹ce miejscami jeszcze do lat 90. XX w. 
obrze¿a ¯uromina. 

Kośció³ i klasztor reformatów 

W uk³adzie miasta odnaleźæ mo¿na śla-
dy XVIII-wiecznego planu lokacyjnego, 
szczególnie dawny rozleg³y plac targowy 
(wspó³cześnie park), nosz¹cy obecnie imiê 
Pi³sudskiego. Najwa¿niejszym zabytkiem 
jest po³o¿ony przy wschodniej pierzei owe-
go placu zespó³ klasztoru jezuitów, potem 
reformatów, z kościo³em pw. Świêtej Trójcy 
w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego. Po-
cz¹tek klasztorowi, bêd¹cemu zarazem sank-
tuarium maryjnym, da³y cuda dziej¹ce siê 
na prze³omie XVII i XVIII w. przed obrazem 
Wizje św. Antoniego zawieszonym w domu 
wieśniaka Blocha. Szeroki rozg³os zdoby³a 
zw³aszcza ³una bij¹ca nocami od niewielkie-
go wizerunku. Na miejsce przyby³ sam bi-
skup p³ocki Ludwik Za³uski, który osobiście 
stwierdzi³ nadprzyrodzony charakter uzdro-
wieñ i innych zjawisk.

Z czasem dom Blocha przerobiono na ka-
plicê, a w 1714 r. Zamoyscy ufundowali nowy 
drewniany kośció³. W 1719 r. wskutek starañ 
Micha³a Zdzis³awa Zamoyskiego oraz pod-
czaszego p³ockiego Bogdana Mostowskie-
go, biskup p³ocki Ludwik Za³uski utworzy³ 
w ¯urominie misjê jezuitów sprowadzonych 
z Pu³tuska. W 1725 r. Zamoyscy ufundowali 
murowany zespó³ kościo³a i klasztoru. Budo-
wa świ¹tyni rozpoczê³a siê jednak dopiero ok. 
1760 r., a w 13 lat później zosta³a przerwana 
wskutek kasaty jezuitów. Ratuj¹c przedsiê-
wziêcie, w 1778 r. Andrzej Zamoyski sprowa-
dzi³ do ¯uromina reformatów z otoczonego 
wówczas wielkim kultem sanktuarium ma-
ryjnego na £¹kach Bratiañskich. Nowe zgro-
madzenie dokoñczy³o w latach 1782−1784 
prace budowlane w świ¹tyni zgodnie z pier-
wotnym planem. Uroczysta konsekracja po-
³¹czona z przeniesieniem obrazu z poprzed-
niego kościo³a odby³a siê w 1786 r. Klasztor 
by³ drewniany, a po po¿arze w 1794 r., który 
zniszczy³ go wraz z bibliotek¹ i szko³¹, wysta-
wiono zachowane do dziś skrzyd³o murowane. 
W posiadaniu reformatów sanktuarium pozo-
stawa³o a¿ do kasaty w 1865 r. Kośció³ i klasz-
tor przesz³y wówczas w rêce duchowieñstwa 
diecezjalnego, zyskuj¹c ofi cjalnie status fi lii 
parafi i w Lubowidzu. Ustanowienie odrêbnej 
parafi i nast¹pi³o dopiero w 1908 r. Pierwszym 
proboszczem zosta³ ks. Ignacy Staniaszko.

Budowana przez blisko æwieræwiecze świ¹-
tynia to budowla barokowa, trójnawowa, halo-
wa, na planie prostok¹ta, bez wyodrêbnionego 
prezbiterium, natomiast poprzedzona od za-
chodu wê¿szym przês³em chórowym. Podzia³ 
na nawy wyznacza 5 par czworobocznych fi la-
rów po³¹czonych arkadowymi gurtami. Przed 
wejściem warto zwróciæ uwagê na umieszczo-
ny w murze na prawo od drzwi du¿y kamieñ 
z dat¹ 1714; zapewne upamiêtnia on za³o¿enie 
kościo³a. Wyposa¿enie stanowi najcenniej-
szy w regionie zespó³ barokowych zabytków. 
W architektonicznym o³tarzu g³ównym wyko-
nanym w ostatniej æw. XVIII w. w polu środ-
kowym znalaz³o siê otoczone po dziś dzieñ 
¿ywym kultem, zas³aniane zasuw¹, przedsta-
wienie Matki Boskiej ¯uromiñskiej – bêd¹ce 
w istocie przedstawieniem sceny zwanej Wi-

Powiat żuromiński 127

powiat zurominski.indd   127powiat zurominski.indd   127 2012-11-23   21:14:432012-11-23   21:14:43



249 Widok kościoła i zabudowań klasztornych w okresie międzywojennym

250 Kościół pw. Świętej Trójcy. Otaczający mur wyznacza granice zespołu klasztornego

251 Trójnawowe wnętrze kościoła pełniące funkcję sanktuarium maryjnego

252 Cudowny obraz Matki Bożej Żuromińskiej

253 Procesja. Wzrost znaczenia sanktuarium w Żurominie wiązał się z likwidacją przez Prusaków otoczonego 
kultem klasztoru na Łąkach Bratiańskich

254 Droga krzyżowa
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253 254
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zj¹ Świêtego Antoniego: Matka Bo¿a na pro-
mieniach i ob³okach, jedn¹ d³oni¹ podtrzymu-
j¹c os³onê, drug¹ wyci¹ga do świêtego, który 
trzyma na lewym rêku przytulone Dzieci¹tko 
Jezus, a w prawej d³oni – liliê. Wszystkie posta-
cie maj¹ korony na g³owach. Przedstawienie 
to inspirowane jest scen¹ z ¿ycia św. Antonie-
go, kiedy ten¿e w zachwyceniu, podczas mod-
litwy, otrzyma³ Dzieciê Jezus z r¹k Najświêt-
szej Maryi Panny. Obraz datowany jest na ok. 
1690 r., otacza go blisko 40 tabliczek wotyw-
nych z okresu XVII−XVIII w., a os³ania tak¿e 
baldachim ze srebrnej blachy (po 1750). Poza 
tym o³tarz g³ówny zdobi¹ po bokach rzeźby 
anio³ów, a w zwieñczeniu − fi gury alegorycz-
ne oraz tak¿e anio³y siedz¹ce na gzymsach. 
W górnej kondygnacji znalaz³a siê rzeźba Boga 
Ojca z cia³em Chrystusa (tzw. Tron £aski). 
Zachowa³o siê równie¿ 6 o³tarzy bocznych 
z ostatniej æw. XVIII w. ujêtych w pary kolumn, 
z obrazami w rokokowych ramach oraz wazo-
nami w zwieñczeniu. Tak¿e z okresu ukoñ-
czenia budowy kościo³a pochodz¹ inne baro-
kowe elementy wyposa¿enia: chrzcielnica, 
2 marmurowe kropielnice, ³awki, konfesjona³y. 
W 1969 r. kośció³ zosta³ gruntownie odrestau-
rowany, a nastêpnie przyozdobiony polichro-
mi¹ wg projektu Edwardy Przeorskiej. Starsze 
malowid³a z koñca XVIII w. zachowa³y siê tyl-
ko w pomieszczeniu przy zakrystii, w niszach 
ściennych os³oniêtych drzwiczkami. Ukazuj¹ 
one Chrystusa w Ogrójcu oraz św. Franciszka 
z Asy¿u.

Zespó³ kościo³a i klasztoru nadal otoczony 
jest murowanym ogrodzeniem z okresu bu-
dowy, odrestaurowanym w 1959 r. Po prawej 
stronie wznosi siê poreformacki gmach klasz-
torny wzniesiony na prze³omie XVIII i XIX w. 
Piêtrowa budowla, o ma³ych oknach w gru-
bych umocnionych szkarpami ścianach, ma 
3 skrzyd³a i wewnêtrzny wirydarz* pośrodku. 
Budynek klasztoru najlepiej widaæ od strony 
ul. Kościuszki.

Elementem zespo³u klasztornego jest tak-
¿e charakterystyczna, odnowiona kamienica 
na prawo od frontonu kościo³a, obecnie siedzi-
ba banku. W latach 1794−1834 mieści³a siê 
w niej szko³a prowadzona przez reformatów, za-
pewniaj¹ca ¯urominowi rolê jednego z dwóch 
g³ównych ośrodków oświatowych w powie-
cie m³awskim. Ranga placówki, zw³aszcza 
po uzyskaniu przez ni¹ w 1824 r. statusu czte-
roklasowej szko³y wydzia³owej (umo¿liwia-
j¹cej z³o¿enie egzaminu maturalnego i wstêp 
na studia), by³a na tyle wysoka, ¿e ści¹ga³a 
uczniów nie tylko z pó³nocnego Mazowsza, 
ale tak¿e z ziemi che³miñskiej, dobrzyñskiej, 
a nawet z Prus. Program obejmowa³ czytanie, 
pisanie, nauki przyrodnicze, technologiê, ry-
sunki, kaligrafi ê, ³acinê, niemiecki. Przyjmo-
wano wy³¹cznie ch³opców. W 1819 r. liczba 
uczniów wynosi³a 260. Najbardziej znanym 
absolwentem by³ pisarz i fi lozof Jan Majorkie-
wicz (patrz biogram). Personel stanowi³o tyl-
ko 5 osób: 4 zakonników (w tym rektor) oraz 
1 świecki. Placówka edukacyjna korzysta³a 

255

255 Budynek należący historycznie do zespołu klasztornego

256 Potężna bryła klasztoru od strony ul. Kościuszki

256
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z biblioteki klasztornej, maj¹cej 477 pozycji. 
W 1834 r. szko³ê przeniesiono do M³awy, gdzie 
w 1842 r. zyska³a status powiatowej. Szko³a 
elementarna funkcjonowa³a w tym budynku 
tak¿e od 1919 r., dziêki podarowaniu obiektu 
miastu przez proboszcza Staniaszkê.

Inne zabytki 

Zabudowa ¯uromina ponios³a spore szkody 
podczas ostatniej wojny, zreszt¹ ju¿ wcześniej 

nie mia³a charakteru historycznego wskutek 
po¿arów niszcz¹cych nierzadko ca³¹ osadê 
(np. w 1795 r.). Obiektów o niezaprzeczalnej 
wartości zabytkowej jest niewiele, ale warto 
znaleźæ budynek mieszkalny przy pl. Wolności 
21. Powsta³ pod koniec XVIII w., jest wymuro-
wany z ceg³y, ustawiony szczytowo, parterowy 
na planie prostok¹ta, pokryty dachówk¹.

Z powstaniem cmentarza katolickiego 
(ul. Lidzbarska) wi¹¿e siê ciekawa anegdota. 
Oto jego stworzenie, a tak¿e powo³anie ca³ej 

257 258

259 260

257 Dom przy placu Wolności 21

258 Pomnik męczenników za wiarę i ojczyznę na cmentarzu parafi alnym

259 Mogiła powstańca styczniowego Michała Wilhelma

260 Wejście na cmentarz żydowski od ul. Żeromskiego
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parafi i ¿uromiñskiej, odseparowanej wreszcie 
od Lubowidza, mia³o byæ nastêpstwem fatalne-
go stanu drogi ¯uromin–Lubowidz, na której 
zdarza³o siê, ¿e mokr¹ wiosn¹ i jesieni¹, pod-
czas karko³omnych manewrów w ka³u¿ach, 
spada³y w b³oto… trumny z karawanów ku zgro-
zie uczestników konduktów. Ale nekropolia 
jest chyba nieco starsza, bowiem zachowa³y siê 
na niej groby powstañców styczniowych.

Cmentarz ¿ydowski znajdowa³ siê przy ul. 
¯eromskiego. Powsta³ po 1843 r., ogrodzono 
go w 1859 r. Funkcjonowa³ do II wojny świato-
wej. Po 1945 r. teren zarós³ ca³kowicie wysok¹ 
traw¹, a liczba zachowanych nagrobków dra-
stycznie spad³a. W 2009 r. podjêto restauracjê. 
Staraniem Fundacji Ochrony Dziedzictwa ¯y-
dowskiego nekropoliê ogrodzono i uporz¹dko-
wano. Zabiega siê o odzyskanie macew prze-
chowywanych w ró¿nych miejscach miasta. 
W 2011 r. uroczyście ods³oniêto 2 pami¹tkowe 
tablice, na których s¹ wymienione nazwiska 
rodzin ¿ydowskich mieszkaj¹cych w ¯uromi-
nie przed wojn¹. Tym samym jest to jedyny 
zabezpieczony kirkut w powiecie, który nadaje 
siê do zwiedzania.

261 Pamiątkowa tablica na murze od strony cmenta-
rza żydowskiego

261
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¯UROMIN
Starostwo Powiatowe w ¯urominie
09-300 ¯uromin, pl. Pi³sudskiego 4 
tel. 23 657 47 00
e-mail: zuromin-powiat@home.pl
http://www.zuromin-powiat.pl

Urz¹d Gminy i Miasta ¯uromin
09-300 ¯uromin, pl. Pi³sudskiego 3 
tel. 23 657 25 40
e-mail: ugimz@go2.pl
http://www.zuromin.ibip.net.pl

BIE¯UÑ
Urz¹d Miasta i Gminy
ul. Warszawska 2, 09-320 Bie¿uñ
tel. 23 657 80 56, 23 657 82 15
e-mail: umig@biezun.pl
http://www.biezun.pl

Muzeum Ma³ego Miasta 
– Oddzia³ Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu
09-320 Bie¿uñ, Stary Rynek 19
tel. 23 657 80 45
e-mail: muzeum_biezun@op.pl
http://www.mwmskansen.pl

KUCZBORK-OSADA 
Urz¹d Gminy
09-310 Kuczbork, ul. Mickiewicza 7
tel. 23 657 62 59
e-mail: ugkuczbork@poczta.wp.pl
http://www.ugkuczbork.pl

LUBOWIDZ
Urz¹d Gminy
09-304 Lubowidz, ul. Leśna 11
tel. 23 658 20 78
e-mail: ugl@uglubowidz.com
http://www.uglubowidz.com

LUTOCIN
Urz¹d Gminy
09-317 Lutocin, ul. Poniatowskiego 1 
tel. 23 658 10 01
e-mail: sekretariat@lutocin.i-gmina.pl
http:// lutocin.i-gmina.pl//

SIEMI¥TKOWO
Urz¹d Gminy
09-135 Siemi¹tkowo, Siemi¹tkowo 20 
tel. 23 679 61 76
e-mail: ug@siemiatkowo.pl
http://www.siemiatkowo.pl

Oferta kulturalna i turystyczna
Informacja turystyczna

W powiecie nie ma wyspecjalizowanych punktów informacji turystycznej, zatem nale¿y 
jej zasiêgaæ b¹dź w bie¿uñskim Muzeum Ma³ego Miasta, b¹dź u kompetentnych pracow-

ników starostwa powiatowego i urzêdników gminy.

Kolekcje muzealne 

Prezentujemy wybór kolekcji muzealnych, 
w których mo¿na zapoznaæ siê z zabytka-

mi kultury materialnej ziem powiatu ¿uromiñ-
skiego, zarówno czêści nale¿¹cej historycznie 
do ziemi p³ockiej, jak dawnego Zawkrza.

Muzeum Ma³ego Miasta w Bie¿uniu
Oddzia³ Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu 
09-320 Bie¿uñ, Stary Rynek 19
tel. 23 657 80 45

Tradycja Mazowsza132

powiat zurominski.indd   132powiat zurominski.indd   132 2012-11-23   21:15:022012-11-23   21:15:02



e-mail: muzeum_biezun@op.pl
http://www.mwmskansen.pl
otwarte: od wtorku do pi¹tku 8.00 – 16.00, 
w soboty i niedziele 10.00 – 18.00

Muzeum Ma³ego Miasta w Bie¿uniu − Od-
dzia³ Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 
stanowi bez w¹tpienia najwa¿niejsz¹ placów-
kê ekspozycyjn¹ powiatu, realizuj¹c tak¿e 
wiele zadañ z zakresu animacji kultury (Woje-
wódzki Konkurs Poezji im. Stefana Go³êbiow-
skiego, konkursy plastyczne) oraz wydaw-
nictw (ksi¹¿ki, periodyk „Bie¿uñskie Zeszyty 
Historyczne”). Muzeum powsta³o w 1974 r., 
pocz¹tkowo jako regionalne. Bodźcem dla jego 
organizacji by³a sta³a wystawa etnografi czna, 
fi rmowana przez Muzeum Mazowieckie w P³o-
cku, urz¹dzona w Izbie Muzealnej przy ul. 
Zamkowej 2. W roli spiritus movens wyst¹pi³ 
wybitny spo³ecznik Marian Przedpe³ski (patrz 
biogramy). Zgodnie z jego zainteresowaniami 
muzeum mia³o charakter przede wszystkim 
etnografi czny, oparty na zbiorach z terenu 
ca³ej ziemi p³ockiej. W 1986 r. zmieniono 
nazwê na Muzeum Historii i Kultury Mate-

rialnej Ma³ego Miasta. Transformacja mia³a 
szerszy charakter ni¿ tylko zmiana szyldu, bo-
wiem by³a tak¿e wyrazem przesuniêcia zain-
teresowañ placówki od tradycyjnej ekspozycji 
o charakterze etnografi cznym do s³abo dot¹d 
spenetrowanej tematyki ma³omiasteczkowej. 
W 1993 r. muzeum przenios³o siê do drewnia-
nego domu w naro¿u rynku (ul. Stary Rynek 
19) – by³ego szpitala, powsta³ego na pocz¹tku 
XIX w. W 1994 r. nazwê skrócono do formy 
Muzeum Ma³ego Miasta w Bie¿uniu.

W nowej siedzibie, w myśl nieco zmienio-
nego programu, ukszta³towa³a siê ekspozycja, 
któr¹ mo¿emy obecnie podziwiaæ. Jej g³ów-
ny temat stanowi kultura materialna ma³ego 
miasteczka w 2. po³. XIX w. W poszczególnych 
salach na parterze s¹ prezentowane: gabinet le-
karza z ma³ego miasteczka, zrekonstruowany 
praktycznie in loco w pomieszczeniu dawnego 
szpitala, z meblami z gabinetu doktora Piotra 
Wincenta G³uszkiewicza z Nowego Miasta 
(ok. 1925) oraz instrumentarium i receptula-
rzem doktora Antoniego Wolskiego (patrz bio-
gram); w pe³ni umeblowany salonik z koñca 
XIX w. o funkcjach wypoczynkowych i gościn-

262 Siedziba Muzeum Małego Miasta

263 Fragment ekspozycji gabinetu lekarskiego stano-
wiąca wyjątkowe świadectwo dawnego codzien-
nego życia

264 Część poświęcona dobrodziejom Bieżunia 
– Zamoyskim

262 263

264

Powiat żuromiński 133

powiat zurominski.indd   133powiat zurominski.indd   133 2012-11-23   21:15:022012-11-23   21:15:02



nych; sypialnia z pocz¹tku XX w. wyposa¿o-
na w komplet mebli z topoli czeczoty. Piêtro 
zajête jest w ca³ości przez wystawê „Bie¿uñ 
i jego mieszkañcy w dawnych latach”, na któ-
rej s¹ prezentowane najwa¿niejsze wydarzenia 
i postaci z dziejów miasta a¿ do 1954 r. Sta-
re dokumenty, pami¹tki i fotografi e pocho-
dz¹ przede wszystkim ze zbiorów Stanis³awa 
Ilskiego, Jadwigi Siedleckiej i Mariana Przed-
pe³skiego. Uzupe³niono je o egzemplarz Ko-
deksu Praw… Andrzeja Zamoyskiego z 1778 r. 
oraz judaika, m.in. pergaminow¹ Torê z prze-
³omu XVIII i XIX w., a tak¿e fragmenty ory-
ginalnych macew z bie¿uñskiego kirkutu. 
Ponadto w muzeum znajduje siê du¿a sala 
wystaw czasowych. Bibliotekê licz¹c¹ blisko 
1,1 tys. ksi¹¿ek o tematyce historycznej (m.in. 
oryginalne wielotomowe wydanie Dziennika 
Praw z lat 40. XIX w.) uzupe³ni³y pochodz¹ce 
z darowizn ksiêgozbiory medyczne lekarzy An-

toniego Wolskiego i Stanis³awa Ilskiego (eks-
ponowane w gabinecie lekarskim) oraz du¿y 
ksiêgozbiór Stefana Go³êbiowskiego (przecho-
wywany obecnie w bie¿uñskim gimnazjum), 
a tak¿e jego korespondencja. W 2009 r. mu-
zeum przesz³o spod zarz¹du Urzêdu Miasta 
i Gminy Bie¿uñ do samorz¹du województwa 
mazowieckiego. W nowej formule zyska³o 
charakter oddzia³u Muzeum Wsi Mazowie-
ckiej w Sierpcu.

Izba Pamiêci Narodowej w ¯urominie 
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana 
Paw³a II
09-300 ¯uromin, ul. Lidzbarska 27
tel. 23 657 25 02
e-mail: zspzuromin@zspzuromin.superhost.pl

Bêd¹ca ju¿ w³aściwie dobrej klasy muze-
um regionalnym Izba Pamiêci Narodowej 

265 W latach 2001−2004 przeprowadzono gruntowny remont pomieszczeń Izby Pamięci Narodowej

266 Zbiory poświęcone codziennemu życiu w regionie – zbiór żelazek

265 266
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w ¯urominie powsta³a w latach 1969–1970 
z inicjatywy szkolnego szczepu harcerskiego. 
Jej pierwszym opiekunem by³ Marek Wie-
s³aw Wnuk. W latach 2001−2004 zosta³a 
gruntownie wyremontowana i rozmieszczona 
na powierzchni ponad 100 m2. Robi¹ca spore 
wra¿enie kolekcja obejmuje tematy: militaria 
z września 1939 r., obozy koncentracyjne, mi-
litaria II wojny światowej, historia szko³y oraz 
regionalizm. W sprawie zwiedzania nale¿y 
kontaktowaæ siê ze szko³¹.

Muzeum Ziemi Zakwrzeñskiej w M³awie 
06-500 M³awa, ul. 3 Maja 5
tel. 23 654 33 48
kontakt@muzeum.mlawa.pl
otwarte: wtorek, czwartek 10.00–16.00; środa, 
pi¹tek, sobota 9.00–14.00; niedziela 10.00–
13.00

Jedno z najstarszych muzeów regionalnych 
na Mazowszu powsta³o w 1926 r. Niestety, 

jego bezcenne zbiory zaginê³y w czasie II woj-
ny światowej, a obecna kolekcja gromadzona 
jest na nowo od 1963 r. Ekspozycja prezentuje 
historiê regionu od pradziejów a¿ po dzieñ dzi-
siejszy. Szczególnie interesuj¹ce s¹ najstarsze 
zabytki: grobowiec ksi¹¿êcy z I w. n.e. z pe³nym 
wyposa¿eniem, granitowy pos¹¿ek bóstwa po-
gañskiego z Ma³ocina w pow. ¿uromiñskim 
(VI−VIII w.), kamienne i rogowe narzêdzia 
pracy sprzed kilku tysiêcy lat, kolekcja bi¿u-
terii z epoki br¹zu i ¿elaza oraz ³ódź d³ubanka 
z XV lub XVI w. Jak pamiêtamy, dzieje Zawkrza 
odnosz¹ siê w znacznej mierze do ziem wspó³-
czesnego powiatu ¿uromiñskiego.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 
09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64
tel. 24 275 28 83
e-mail: skansen@mwmskansen.pl
www.mwmskansen.pl
Czynne codziennie, od wtorku do niedzieli. 
Kwiecieñ – czerwiec: wtorek – pi¹tek 9.00–

267 Zbiory poświęcone okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej
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17.00, sobota – niedziela 10.00–18.00; lipiec 
– sierpieñ: wtorek – pi¹tek 9.00–18.00, sobo-
ta – niedziela 10.00–19.00; wrzesieñ: wtorek 
– pi¹tek 9.00–17.00, sobota – niedziela 10.00–
18.00; październik: wtorek – pi¹tek 8.00 
– 16.00, sobota – niedziela 9.00 – 17.00; listo-
pad – marzec: wtorek – niedziela 9.00 – 15.00.

Decyzjê o budowie skansenu w Sierpcu 
podjêto w 1975 r., a kolekcjê udostêpniono 
dla zwiedzaj¹cych w 1985 r. Eksponowane 
s¹ obecnie zespó³ dworski, karczma z Socho-
cina (XVIII w.) oraz 11 zagród z pó³nocno-za-
chodniego Mazowsza, odtwarzaj¹cych uk³ad 
wsi rzêdówki. Mo¿na w niej obejrzeæ m³yn 
wodny nad Sierpienic¹ (ok. 1900), cha³upê 
z Drwa³ (2. po³. XIX w.), kuźniê z ¯uromi-
na (po 1900), zagrodê z Rempina (ok. 1850), 
zagrodê z Izdebna (po³owa XIX w.), cha³upê 
z Czermna (prze³om XIX i XX w.), zagrodê 
z Rzeszotar-Zawad (1. po³. XIX w.), zagrodê z 
Ostrów (pocz¹tek XX w.), zagrodê z Dzier¿¹¿-

ni (po³owa XIX w.), zagrodê z Ligówka (pocz. 
XX w.), zagrodê z Jonnego (ok. 1900), zagrodê 
z Chwa³ (pocz. XX w.), zagrodê z Rêbowa (2. 
po³. XIX w.), wiatrak-koźlak z Zalesia (2. po³. 
XIX w.) oraz cha³upê ze S³upi (ok. 1900). Pla-
nowana jest budowa wsi ulicówki i przysió³ka 
drobnoszlacheckiego. Wszystkie obiekty maj¹ 
wnêtrza udostêpnione dla zwiedzaj¹cych, 
z regu³y bogato wyposa¿one w przedmioty 
codziennego u¿ytku. Zwiedzaj¹c zabudowa-
nia wśród sadów i ogródków, nietrudno sobie 
wyobraziæ, jak wygl¹da³o codzienne ¿ycie, 
praca oraz tradycyjne obrzêdy świ¹teczne 
w dawnych czasach. Przy cha³upach stoj¹ 
ule, go³êbniki i studnie, zgromadzono rów-
nie¿ przydro¿ne kapliczki – s³upowe, wisz¹ce 
i murowane, z czczonymi w okolicy fi gurkami 
Matek Boskich Skêpskiej i £¹kowskiej, a tak-
¿e św. Jana Nepomucena. To najpe³niejsza 
prezentacja tradycyjnej kultury materialnej 
tej czêści Mazowsza, do której nale¿y tak¿e 
wspó³czesny powiat ¿uromiñski.

268, 269 Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

268 269

Trasy wycieczkowe 
Szlaki piesze i rowerowe 

Wyznaczono 3 trasy znakowane. Zaawan-
sowani w wycieczkach rowerowych mog¹ 
przebyæ je na rowerze, czemu sprzyjaj¹ bar-

dzo dobre nawierzchnie asfaltowe, ale trzeba 
pamiêtaæ, ¿e w razie awarii nie zawsze mo¿na 
liczyæ na zabranie pojazdu autobusem, a je-
dyna stacja kolejowa znajduje siê w M³awie. 
Szlaki opatrzono nazwami w³asnymi. Dwa 
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z nich − „Śliwkowa graniczna” i „Wokó³ lasu” 
− tworz¹ zasadnicz¹ sieæ o ³¹cznej d³ugości po-
nad 24 km, która ma kszta³t dwóch zamkniê-
tych pêtli z po³o¿onymi biegunowo punktami 
stycznymi. Szlak „Nad Wkr¹” pe³ni natomiast 
funkcje ³¹cznika stolicy powiatu i stanowi¹ce-
go wêze³ szlaków ośrodka hodowli zwierzyny 
w Konopatach. 
• „Nad Wkr¹" (znaki niebieskie, 11,3 km) 
 ¯uromin–Brudnice–B¹dzyn–Dziwy–Ko-

nopaty. W Brudnicach szlak mija dworek 
i elektrowniê wodn¹ na Wkrze. 

• „Śliwkowa graniczna” (znaki zielone, 9,4 
km)

 Konopaty–P³ociczno–Konopaty (ma³a pêtla)

• „Wokó³ lasu” (znaki czarne, 14,8 km)
 Konopaty–P³ociczno–Konopaty (du¿a pêtla)
 Na teren powiatu ¿uromiñskiego wchodzi 

od pó³nocy terytorium Górznieñsko-Lidz-
barskiego Parku Krajobrazowego, dysponu-
j¹cego w³asn¹ sieci¹ szlaków turystycznych. 
Mo¿na spróbowaæ po³¹czyæ je w jedn¹ wy-
cieczkê ze szlakami funkcjonuj¹cymi w ¯u-
romiñskiem, w szczególności, gdy chodzi 
o szlaki w okolicach Lidzbarka Welskiego:

• Dolin¹ rzeki Wel (10,5 km). Przyrodnicza 
ście¿ka dydaktyczna: Jezioro Lidzbarskie 
(121,8 ha) – Górka (najstarsza czêśæ Lidz-
barka, opodal Stare Miasto i S³omiany Ry-
nek) – Wel (rzeka) – jezioro Linowiec (torfo-

270

270 Ścieżka dydaktyczna w Konopatach

271 Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Po naukę – w las”

272 Doskonałe miejsce do odpoczynku

273 Przez teren Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego prowadzą turystyczne szlaki piesze i rowerowe

271

272 273
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wisko naturalne) – jar i meandry rzeki Wel 
(m.in. m³yn wodny w Kurojadach) – plac 
Hallera w Lidzbarku.

• Lasami do Piaseczna (17 km). Lidzbark (k¹-
pielisko) – Klonowo (rezerwat leśny) – Pia-
seczno (jezioro) – Obrazik – Lidzbark.

Wycieczka samochodowa po powiecie ¿uro-
miñskim 

Dojazd od drogi krajowej nr 10 drog¹ powia-
tow¹ nr 561 Szumanie–Bie¿uñ. Atrakcje po-
dajemy has³owo, odsy³aj¹c do poszczególnych 
czêści przewodnika.
• 0 km, Bie¿uñ. Muzeum Ma³ego Miasta. Ry-

nek wraz z otaczaj¹cymi ulicami. Kamienica 
Wêglewskiego. Ulica Zamkowa. Dom poety 
Go³êbiowskiego. Pa³ac Zamoyskich. Zespó³ 
synagogalny przy ul. M³awskiej. Kośció³ pa-
rafi alny pw. Trójcy Świêtej. Cmentarz kato-
licki. Cmentarz ¿ydowski. Teren rekreacyj-
ny Borek. Wyjazd drog¹ powiatow¹ nr 541 
Bie¿uñ−¯uromin.

• 7 km, Chamsk. Dwór i kośció³. Powrót 
na drogê nr 541.

• 12 km, ̄ uromin. Stolica powiatu. Trzy ryn-
ki. Zespó³ kościo³a i klasztoru Reformatów. 
By³a szko³a ponadwydzia³owa. Cmentarz 
katolicki. Cmentarz ¿ydowski. Izba Pamiêci 
Narodowej. Wyjazd drog¹ powiatow¹ nr 563 
¯uromin−Rypin.

• 15 km, Poniatowo. Kośció³, dwór, ruiny 
m³yna. Wyjazd drog¹ lokaln¹ na Lutocin.

• 19 km, Chromakowo. Dwór. Wyjazd drog¹ 
lokaln¹ na Lutocin.

• 30 km, Lutocin. Kośció³, pomnik. Wyjazd 
drog¹ lokaln¹ na Pietrzyk.

• 34 km, Szoniec. Dwór. Wyjazd drog¹ lokal-
n¹ na Pietrzyk.

• 38 km, Pietrzyk. Skrêt w lewo w drogê 
nr 563 ¯uromin–Rypin.

• 41 km, Jasiony. Skrêt w prawo w drogê lo-
kaln¹ Jasiony–Syberia.

• 46 km, Syberia. Kośció³. Wyjazd drog¹ lo-
kaln¹ do Sinogóry.

274 Gościniec Myśliwski w Konopatach

274
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• 50 km, Sinogóra. Na rozjeździe w prawo 
na Brudnice.

• 56 km, Brudnice. M³yn – elektrownia wod-
na, dwór, park. Wyjazd na pó³noc drog¹ po-
wiatow¹ nr 541 ¯uromin–Lidzbark.

• 63 km, Lubowidz. Kośció³. Wyjazd na pó³-
noc drog¹ powiatow¹ nr 541 ¯uromin–Lidz-
bark.

• 68 km, Zieluñ. Kośció³. Ślady granicy rosyj-
sko-pruskiej. Wyjazd z miejscowości drog¹ 
lokaln¹ Zieluñ–Osówka.

• 80 km, Osówka. Skrêt w lewo na Zielon¹. 
Jedyna w swoim rodzaju panorama ferm 
wiatrowych wokó³ Zielonej.

• 83 km, Zielona. Kośció³, dwór. Wyjazd dro-
g¹ powiatow¹ nr 563 w kierunku M³awy.

• 88 km, Kuczbork. Kośció³. Koniec zwiedza-
nia.

• 111 km, M³awa. Wjazd na drogê krajow¹ 
nr 7. 

Szlak kajakowy – rzeka Wkra 

Opis sp³ywu kajakowego Wkr¹ znalaz³ siê 
ju¿ w klasycznych Turystycznych szlakach 
wodnych Polski Bronis³awa Jastrzêbskiego 
(1960). Dla mi³ośników rzecznego wios³owa-
nia rzeka dostêpna jest zasadniczo na odcin-
ku od Dzia³dowa do ujścia (205 km z ³¹cznej 

275 Kościół parafi alny pw. Trójcy Świętej w Bieżuniu. Widok od strony prezbiterium

276 Ołtarz główny z cudownym obrazem Matki Boskiej Żuromińskiej w kościele w  Żurominie

277 Zalew na Wkrze w Brudnicach

278 Młyn w Zieluniu. Istnieją plany adaptacji obiektu dla celów turystycznych

275 276

277 278
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d³ugości 249 km). Jest nizinna, bardzo ³atwa, 
na d³ugich odcinkach uregulowana (brak wahañ 
stanu wód), przez co przypomina kana³, acz-
kolwiek poprzecinana miejscami przez czynne 
lub niefunkcjonuj¹ce elektrownie, jazy i m³yny. 
P³ynie przez okolice urodziwe krajobrazowo, 
w wielu miejscach zadrzewione lub nawet lesi-
ste. Odcinek w powiecie ¿uromiñskim wydaje 
siê najatrakcyjniejszy, bowiem w³aśnie tu, po-
ni¿ej Lubowidza, rzeka zachowa³a najwiêcej 
ze swego pierwotnego charakteru. 

Wkra cechuje siê czyst¹, ch³odn¹ wod¹. 
Brzegi ³atwo dostêpne, oferuj¹ wiele miejsc 
do biwakowania, aczkolwiek w³aśnie w po-
wiecie ¿uromiñskim, pomiêdzy Poniatowem 
a Bie¿uniem, z racji podmok³ego gruntu na-
le¿y trzymaæ siê okolic miejscowości albo s¹-
siedztwa jazów. Inny k³opot stanowiæ mog¹ 
coraz liczniej wyrastaj¹ce, niekiedy ogrodzone 
domki letniskowe, sytuowane czêsto w³aśnie 
przy najlepszych dojściach do wody (szczegól-
nie w dolnym biegu rzeki). Mimo ca³ej swej 
atrakcyjności, nie nale¿y do szlaków popular-
nych, a spotkanie na niej turystów wodnych 
jest niezmiernie rzadkie. Na przebycie ca³ego 
szlaku warto przeznaczyæ 9 dni.

Podajemy dok³adny opis górnej Wkry, po-
cz¹wszy od Nowego Dworu (na granicy wo-
jewództw mazowieckiego i warmiñsko-ma-
zurskiego) do pierwszego wiêkszego ośrodka 
w dó³ rzeki za granic¹ powiatu ¿uromiñskiego 
– Radzanowa: 

• 0 km – Nowy Dwór. Most drogi Nowy 
Dwór–Nick. Wkra opuszcza granice woje-
wództwa warmiñsko-mazurskiego i wkra-
cza na teren powiatu ¿uromiñskiego. Rzeka 
jest tu nieuregulowana, z licznymi zakola-
mi, zadrzewiona na brzegach.

• 6 km – Przerodki. Most drogi lokalnej.
• 9 km – Zieluñ (has³o przewodnika). Most 

drogowy w centrum miejscowości.
• 12 km – Ruda. Most drogi ³¹cz¹cej Toruniak 

z szos¹ nr 541. Ślady dawnego m³yna.
• 14 km – Galumin. Wieś na prawym brzegu. 

Brak mostu.
• 20,5 km – Lubowidz (has³o przewodnika). 

Du¿y most drogi nr 541.
• 21 km – Lubowidz (has³o przewodnika). 

Elektrownia wodna. Przenoszenie kajaka 
przy jazach z prawej strony. Odnoga rzeki 
w prawo jest ślepa.

• 22 km – P¹tki. Wieś na prawym brzegu. Brak 
mostu.

• 25 km – Dziwy. Betonowy most na pola.
• 29 km – B¹dzyn. Most drogi B¹dzyn–Lubo-

widz.
• 32,5 km – Brudnice (has³o przewodnika). 

Most drogi ¯uromin–Sinogóra. Ma³a elek-
trownia wodna zbudowana na resztkach 
m³yna z XIX w. K¹pielisko. Koniecznośæ 
przeniesienia kajaka prawym brzegiem 
przez drogê.

• 37,5 km – Poniatowo (has³o przewodnika). 
Most drogi nr 563 ̄ uromin–Rypin. Za prze-

279 Kajaki w gospodarstwie agroturystycznym w Zieluniu

280 Wkra w Poniatowie, odcinek nieuregulowanej rzeki

279 280
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praw¹ kapitalny widok na stoj¹cy na lewym 
brzegu drewniany kośció³.

•  38,2 km – Poniatowo (has³o przewodnika). 
Most drogi Poniatowo–Chromakowo/Swojê-
cin. Po lewej stronie malownicza ruina daw-
nego m³yna. Kilkaset metrów dalej znisz-
czony jaz, obecnie przep³ywalny.

 Od Poniatowa do Bie¿unia rzeka ma znów 
charakter uregulowany. Nie jest ju¿ tak ma-
lowniczo.

• 40,3 km – Krukowiec. Jaz.
• 41 km – M³udzyñ. Na jazie mostek drogi 

M³udzyñ–Bidakowo.
• 42,5 km – M³udzyñ. Zabudowa wsi na pra-

wym brzegu.
• 43 km – M³udzyñ. Zniszczony jaz, przep³y-

walny.
• 45,5 km – Strzeszewo. K³adka.
• 46 km – Strzeszewo. Jaz. 
• 48,5 km – zaczyna siê Bie¿uñ (has³o prze-

wodnika). Na lewym brzegu pośród staro-
drzewu pa³ac Zamoyskich.

• 48,7 km – Bie¿uñ (has³o przewodnika). 
Most drogowy w ci¹gu ul. Zamkowej. Jaz.

• 50,1 km – Bie¿uñ (has³o przewodnika). Most 
drogowy w ci¹gu ul. M³awskiej, na drodze 
nr 541.

• 50,3 km – Bie¿uñ (has³o przewodnika). Jaz 
na wysokości terenu rekreacyjnego Borek 
przy ul. Leśnej.

• 52,5 km – Myślin. K³adka. Dwa sztuczne 
progi, oba z mo¿liwości¹ sp³awienia kajaka. 

 Wkra wchodzi na teren rezerwatu „Go³uska 
Kêpa” (has³o przewodnika).

• 60,3 km – Soko³owy K¹t. K³adka.
• 63 km – Dzieczewo. Jaz, k³adka.
Wkra opuszcza granice powiatu ¿uromiñskie-

go.
• 65 km – Zgliczyn Witowy. Zabudowa miej-

scowości na prawym brzegu.
• 67 km – most drogowy na drodze Zgliczyn–

Radzanów.
• 68 km – Ratowo. Z lewej strony ujście rzecz-

ki M³awki. Mo¿na ni¹ podp³yn¹æ kilkaset 
metrów w górê, aby zwiedziæ niezwykle 
urokliwy, maleñki XVII-wieczny klasz-
tor w Ratowie. Od ujścia M³awki Wkra 
nie jest ju¿ uregulowana.

Kalendarz imprez kulturalnych w powiecie żuromińskim
Ostatki w muzeum (luty, Bie¿uñ) – pre-

zentacja kultury ró¿nych pañstw i narodów, 
a tak¿e ich kulinariów. Impreza organizowa-
na przez Muzeum Ma³ego Miasta w Bie¿uniu 
oraz Towarzystwo Przyjació³ Bie¿unia przy 
wspó³pracy ambasad pañstw, których kultu-
rze poświêcona jest w danym roku wystawa. 
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arniczej 
(marzec, ¯uromin) – dla uczniów. Zwyciêzcy 
bior¹ udzia³ w konkursie wojewódzkim. Or-
ganizowany przez Komendê Powiatow¹ Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w ¯urominie.

Mazowieckie Konfrontacje Taneczne „Pi-
ruet” (kwiecieñ, ¯uromin) – przegl¹d muzycz-
no-taneczny zespo³ów dzia³aj¹cych w szko³ach, 
domach kultury i świetlicach. Organizowany 
przez ¯uromiñskie Centrum Kultury.

Powiatowy Konkurs Piosenki Turystycz-
nej (kwiecieñ, Siemi¹tkowo) – festiwal mu-
zyczny, otwarty dla wszystkich, od uczniów 

po emerytów. Organizowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Siemi¹tkowie.

Artystyczne Konfrontacje Osób Niepe³no-
sprawnych AKON (czerwiec, B¹dzyn). Woje-
wódzki konkurs piosenki dla pensjonariuszy 
Domów Pomocy Spo³ecznej. Organizuje Dom 
Pomocy Spo³ecznej w B¹dzynie.

„Moja przygoda w muzeum” (czerwiec, 
Bie¿uñ). Konkurs plastyczny dla uczniów 
z powiatów ¿uromiñskiego i sierpeckiego, sta-
nowi¹cy eliminacje wstêpne Miêdzynarodo-
wego Konkursu Plastycznego organizowanego 
przez Muzeum Okrêgowe w Toruniu pod tym 
samym tytu³em. Organizuje Muzeum Ma³ego 
Miasta w Bie¿uniu.

Dni Miasta i Gminy Bie¿uñ (czerwiec, Bie-
¿uñ). Koncerty i imprezy towarzysz¹ce organi-
zowane przez w³adze miejskie.

„Wakan Tanka” (lipiec, ¯uromin). Zlot 
sympatyków kultury Indian, m.in. ze Szko-
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³¹ M³odych Wilków i warsztatami rêkodzie³a 
artystycznego. Organizowany przez ¯uromiñ-
skie Centrum Kultury i M³odzie¿ow¹ Grupê 
Inicjatyw Twórczych „Tatanka 2”.

„Ananke” (lipiec, ¯uromin). Ogólnopol-
ski Festiwal Blues, Reggae, Folk „Ananke”. 
Organizowany przez ¯uromiñskie Centrum 
Kultury.

Dni ¯uromina (lipiec). Koncerty i impre-
zy towarzysz¹ce, organizowane przez w³adze 
miejskie.

Do¿ynki gminne (wrzesieñ, Bie¿uñ) orga-
nizowane przez w³adze miejskie i Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury w Bie¿uniu.

Przegl¹d Amatorskiej Twórczości Klubów 
Seniora Pó³nocnego Mazowsza (paździer-
nik, Bie¿uñ) − zarówno twórczośæ artystycz-
na, formy sceniczne, jak przegl¹d rêkodzie³a 
i kulinariów. Uczestnikami s¹ kluby seniora 
i domy pomocy spo³ecznej z pó³nocnego Ma-
zowsza. Organizuje Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury w Bie¿uniu.

Bie¿uñskie Smaki (październik, Bie¿uñ) 
– prezentacja dañ przygotowanych w konkur-

sie na najsmaczniejsz¹ potrawê regionaln¹. 
Ca³ośæ dope³niaj¹ artystyczne wystêpy. Orga-
nizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Koncert Pamiêci Naszych Przyjació³ (paź-
dziernik/listopad, ¯uromin) – dwudniowa, cy-
kliczna impreza ku pamiêci muzyków, którzy 
odeszli, bêd¹ca przegl¹dem zespo³ów muzycz-
nych. Organizowany przez ¯uromiñskie Cen-
trum Kultury.

Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana 
Go³êbiowskiego (listopad, Bie¿uñ) – kon-
kurs poetycki o ustalonej randze, adresowa-
ny zarówno do uczniów, jak osób do 30 roku 
¿ycia z terenu województwa mazowieckiego. 
Organizuje Muzeum Ma³ego Miasta w Bie-
¿uniu.

„Konkurs plastyczny na Pocztówkê Bo-
¿onarodzeniow¹” (grudzieñ, ¯uromin) 
– plastyczny konkurs tematyczny otwar-
ty nawet dla gości z zagranicy. Organizuje 
Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna 
w ¯urominie.

281 Występ zespołu „Leszcze” 
– Dni Żuromina

282 Dorota Kaczmarek – Koncert Pamięci 
Naszych Przyjaciół

283 Muzykalia Żuromińskie

281 282

283
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„Dworek nad Wkr¹”
Zofi a Leszczyñska-Nizio³ek 
09-300 Brudnice, ul. Mostowa 20
tel. 23 657 27 79
dworekbrudnice@gmail.com
http://www.dworeknadwkra.com/
 Jedyna w swoim rodzaju mo¿liwośæ zatrzyma-
nia siê w zabytkowym dworze, nadal zamiesz-
ka³ym przez rodzinê w³aścicieli z historycz-
nym rodowodem (vide has³o miejscowości). 
10 miejsc noclegowych.

„Gościniec Myśliwski”
09-304 Konopaty 38A 
tel. 604 498 248
bartels@wp.pl
http://www.gosciniec-mysli.ovh.org/

Gospodarstwo agroturystyczne przy Ośrodku 
Hodowli Zwierz¹t „Konopaty”. Świetne miej-
sce wypadowe na szlaki turystyczne w Górz-
nieñsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym. 
18 miejsc noclegowych.

Gospodarstwo Eko-Agroturystyczne „Ostoja” 
Joanna Mazurkiewicz
Zieluñ, Piastowska 4A
09-304 Lubowidz
tel. 23 658 24 40, 507 398 814
zielun-ostoja@wp.pl
http://www.ostojaeko.republika.pl/
Dogodnie po³o¿one w Górznieñsko-Lidzbar-
skim Parku Krajobrazowym. Szeroka oferta 
wypoczynku czynnego: do dyspozycji gości 
30 rowerów oraz 12 kajaków, którymi mo¿na 
sp³yn¹æ Wkr¹. 9 miejsc noclegowych.

Gospodarstwa agroturystyczne 

Potrawy regionalne 

Tradycyjna kuchnia obszarów pow. ¿u-
romiñskiego nie by³a nigdy szczególnie 

badana, a dziś ju¿ nie istnieje. Dlatego poza 
bugajem, który bezsprzecznie stanowi lokaln¹ 
atrakcjê Bie¿unia, źród³em wszystkich innych 
przepisów sta³a siê tradycyjna kuchnia pó³-
nocnomazowiecka na mod³ê jad³ospisu kar-
czmy w skansenie w Sierpcu.

Bugaj

Potrawa w formie grubego placka lub babki, 
przyrz¹dzana ze surowych ziemniaków z do-
datkiem m¹ki, jajek, t³uszczu, cebuli, pieprzu 
i soli, pieczonych w gor¹cym piecu. 

1,5 kg ziemniaków
200 g wêdzonego boczku
2 cebule
2 jajka
3 z¹bki czosnku
3 ³y¿ki m¹ki

1 ³y¿ka majeranku
sól, pieprz

Ziemniaki obraæ, umyæ, zetrzeæ, odcedziæ 
wodê. Cebulê drobno pokroiæ, podsma¿yæ 
na patelni. Boczek pokroiæ w kostkê, dodaæ 
do cebuli. Do ziemniaków dodaæ m¹kê i jajka. 
Do masy ziemniaczanej dodaæ cebulê z bocz-
kiem. Wymieszaæ powsta³¹ masê z majeran-
kiem, sol¹, pieprzem oraz przepuszczonym 
przez praskê czosnkiem. W³o¿yæ do wysmaro-
wanej t³uszczem blachy. Piec 1,5 godz. w tem-
peraturze 180oC. Podawaæ na gor¹co, z kwaśn¹ 
śmietan¹ lub twarogiem.

Kaszanka na ciep³o

2 sztuki kaszanki
1 bia³a cebula 
s³onina (ewentualnie olej albo margaryna) 
sól
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S³oninê pokroiæ w drobn¹ kostkê, wrzuciæ 
na patelniê, posoliæ, wytopiæ. Nastêpnie dodaæ 
drobno pokrojon¹ cebulê, odrobinê posoliæ. 
Sma¿yæ, a¿ cebula siê zeszkli. Dodaæ kaszan-
kê pokrojon¹ w plastry. Podgrzewaæ, a¿ bêdzie 
gor¹ca. Podawaæ z chlebem.

Kluchy kartofl ane ze skwarkami i twaro-
giem (tzw. sine)
1 kg ziemniaków (ale nie m³odych!)
1 jajko 
50 g m¹ki
250 g twarogu
surowy boczek 
sól

Ziemniaki obraæ, zetrzeæ na tarce o ma³ych 
oczkach (zmiksowaæ). Odstawiæ, aby oddzieli³ 
siê p³yn, który nale¿y odlaæ. Wbiæ jajko, dodaæ 
szczyptê soli i m¹kê. Po³¹czyæ wszystko do uzy-
skania g³adkiej masy ziemniaczanej (g³adka 
nie klei siê do ³y¿ki). Zagotowaæ 4 l wody. Gdy 
bêdzie wrzeæ – posoliæ. Masê ziemniaczan¹ 
prze³o¿yæ do metalowej miski, a nastêpnie 
„rzucaæ” ³y¿k¹ na wodê. Zagotowaæ kluski, 
a gdy woda zacznie wrzeæ – zmniejszyæ ogieñ. 
Zaczekaæ, a¿ bêd¹ wyp³ywaæ. Po 3 min. wyj¹æ 
je ³y¿k¹ cedzakow¹ do miski. Od razu posypaæ 
twarogiem kruszonym w palcach. Usma¿yæ 
boczek, doprawiaj¹c pieprzem i sol¹. Na³o¿yæ 
kluski, posypaæ skwarkami, polaæ t³uszczem.

Zupa grzybowa na kwasie z kapusty

pêczek w³oszczyzny 
du¿a garśæ suszonych grzybów
2 szklanki kwasu z kiszonej kapusty
³y¿ka mas³a
majeranek
sól
pieprz

Namoczyæ grzyby na noc, nastêpnego dnia 
posiekaæ; „wodê spod grzybów” zostawiæ! Po-
kroiæ w³oszczyznê, ugotowaæ na niej 2 l wywaru. 
Dodaæ „wodê spod grzybów” i same grzyby. Go-
towaæ, a¿ sk³adniki bêd¹ miêkkie. Dodaæ kwas 
i mas³o. Doprawiæ majerankiem, pieprzem 
i sol¹. Podawaæ z opisanymi poni¿ej rwakami.

Rwaki

ugotowane, zmielone ziemniaki 
m¹ka pszenna
2 jajka
sól 
pieprz

Do ziemniaków dodaæ m¹kê, wbiæ ca³e jajka, 
dodaæ szczyptê soli i pieprzu. Dobrze zagnieśæ. 
Rozrobione ciasto porwaæ na ma³e kawa³ki. 
Rozwa³kowaæ d³oñmi do kszta³tu wrzeciona. 
Wrzucaæ do wrz¹cej wody.
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¯uromin County is one of the expanses 
of Mazovia located the farthest afi eld 

of Warsaw. The distance between the Polish 
capital and the main town of the county is 
exactly 160 km. The county covers an area of 
only 805.01 km2 and is inhabited by 40,300 
people (population density of 50 people per 
km2). A very low degree of urbanization 
(26.3%) clearly illustrates its agricultural 
character. Just like in terms of regional 
division the county marks Mazovia’s border 
with Pomerania and Warmia, geographically, 
it constitutes a transition zone between the 
areas of central and eastern lowlands and the 
Pomeranian Lake District.

Created on 1 January 1956 pursuant 
to a new administrative division of the 
People’s Republic of Poland, ¯uromin 
County is a rather new administrative unit. 
At present it encompasses 2 towns (Bie¿uñ, 
¯uromin) and 4 rural communes (Kuczbork, 
Lubowidz, Lutocin, Siemi¹tkowo). Most 
of the county’s landscape is shaped by the 
Raci¹¿ Plain. The terrain is mainly fl at, wavy 
here and there, and in places covered with 
sand dunes. The reaches of the Raci¹¿nica 
and the Wkra rivers, virtually without valleys, 
represent the plain’s most distinguishable 
element. The most interesting spots in terms 
of landscape are the county’s northern ends, 
which gradually rise up high, altering into 
M³awa moraine hills.

At present, the county is characterised 
by a very high level of agri-food production, 
especially poultry. In terms of livestock 
production it occupies the fi rst place in the 
whole region of Mazovia. White, oblong 
pavilions of industrial chicken farms in 
numerous places constitute nearly a dominant 
part of the landscape. The number of farms 
has already exceeded 400, with new ones 
constantly being created. They supply poultry 
to food plants, producing among others for the 
Warsaw market.

Intensive archaeological explorations 
conducted in early 21st century revealed that 
at the turn of eras this area lied at the junction 
of three major ancient archaeological cultures. 
Traces of the Wielbark culture (often associated 
with the Goths) were found northwest of 
¯uromin, characteristics of the Bogaczewo 
culture were discovered northeast of the town, 
and the eastern and southern expanses of the 
county unveiled the artefacts of the Przeworsk 
culture (associated with Vandals). This allows 
a presumption that the present-day ¯uromin 
County experienced two invasions from the 
north: of the Vandals and the Burgundians (1st 
century AD) and of the Goths (3rd century). 
There is no doubt that the present-day county 
was also under the Roman sphere of infl uence, 
which reached these areas together with the 
great Baltic trade.

In the Middle Ages, in the absence of 
attractive conditions for agriculture, the land 
was sparsely populated and had a primitive 
economy. When the colonization fi nally 
reached these areas, it took the form of a semi-
military “ancestral nests”. Free people coming 
from the south, who were depending solely on 
the duke, settled on the plot of land bequeathed 
by the duke, and founded the layer of minor 
gentry. It was by then a special and unique form 
of settlement. A newly established settlement 
would be named after the name, nickname 
or coat of arms of the given family. It was the 
so-called family nest, after which the term 
“Mazovian nest families” was coined.

Late 14th century saw the development of 
a denser settlement network, based on towns: 
Kuczbork (town rights before 1384), M³awa 
(1429), Radzanów (1400) and Szreñsk (1383), 
as well as church villages: Chamsk, D³utowo, 
Lubowidz, Nick, Poniatowo, Zgliczyn Kościelny 
and Zielona. In 1406, town rights were granted 
to Bie¿uñ. Development processes intensifi ed 
after the victory of Grunwald, which changed 
the locality’s former precarious status of the 

Welcome to Żuromin County 
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border region. The arrival of skilled workforce 
resulted in a booming trade. The workers 
were chiefl y drapers, blacksmiths, millers, 
brewers, and representatives of other groups of 
artisans.

The period of supremacy of the Republic 
of Poland brought several attempts of 
urbanization in the present-day ¯uromin 
County. Relevant town privileges were granted 
to Lubowidz (before 1505), Karniszyn (1519), 
and Poniatowo (before 1520). Among the 
ancestral seats and the seats of poor noblemen, 
large estates were established, comprising 
among others Bie¿uñ and ¯uromin, hence 
the name bie¿uñsko-¿uromiñskie. These 
lands belonged to the families of Kretkowski, 
Dzia³yñski, and were later bequeathed to the 
Zamoyski family. Crown Grand Master of the 
Hunt of Smolensk and voivode of Smolensk 
Voivodeship Micha³ Zdzis³aw Zamoyski (ca. 
1679-1735) founded a church and a monastery 
in ̄ uromin for the Jesuits from Plock who had 
been invited to settle in the county. He also 
brought Jewish population to the area. Large-
scale investments were made by his son, 
later Great Chancellor of the Crown Andrzej 
Zamoyski, an ardent reformer and organizer. 
In his times, peasants were exempted from 
serfdom obligations in exchange of rent 
(oczynszowanie). The introduction of such 
law one hundred years before the traditional 
serfdom system was abolished in the rest of 
the country is certainly worthy a note. Bie¿uñ 
underwent considerable development, the 
reformers settled in the freshly completed 
monastic foundation in ¯uromin, and Zieluñ 
experienced signifi cant growth. In 1765 or 
1767, ¯uromin received town rights.

Conversely, partitions denoted the 
onset of stagnation, exacerbated in 1869 
by post-uprising repressions that resulted 
in a deprivation of town rights, enforced on 
all the granted localities of the present-day 
county. The times after the restoration of 
independence were equally rough, as the 
county’s area became the arena of clashes with 
the Bolshevik aggressors. Despite the victory, 
the combats left the region almost entirely 
ruined, compounding the damages incurred 

during the WWI. Under the Second Republic 
of Poland, ¯uromin County has remained 
a peripheral, agricultural, and underdeveloped 
land, despite ¯uromin regaining its town 
rights in 1925.

The German occupation in the present-day 
county began as early as on 8 September 1939. 
The county was directly incorporated into the 
Reich as part of Ciechanów Province of East 
Prussia. German rule was cruel and repressive: 
Polish citizens were deprived of property and 
either deported for forced labour in the Reich 
or evicted to the General Government. Jewish 
population was expelled, and murdered.

In times of People’s Republic of Poland 
urbanization processes were intensifi ed. In 
the 1960s, ¯uromin, by then the only urban 
centre in the county, was included in the plan 
of activation of Mazovian towns. Among the 
investments made, it is important to mention 
the founding of a branch of Marcel Nowotka 
Harvest Machinery Factory “Agromet” in 
1974, primarily known for its production of 
“Bizon” combine harvesters.

The most attractive tourist destination in 
¯uromin County is Bie¿uñ. With more than 
2,000 residents now, located as if out of the way, 
by the Wkra river, away from the mainstream 
of history, it has fully preserved a traditional, 
unprecedented form of a small town, deployed 
around a square, a church, partially - also 
around the owners’ estate and a synagogue 
complex. With its almost exclusively one-
storey wood and brick houses, it retains 
a multicultural tone, known elsewhere solely 
from the memories of dim and distant past. 
At the same time Bie¿uñ constitutes a lively, 
thriving locality, full of cultural activities, the 
source of which gushes in the unique Museum 
of Small Town.

¯uromin, the county’s capital, is a defi nite 
must see. The layout of this 9,000-inhabitants 
municipality contains traces of the 18th-
century urban plan, such as the former vast 
market square, presently bearing the name 
of Marshal Józef Pi³sudski. The town’s most 
important landmark is a monastery complex 
located on the east frontage of the square. 
The complex, together with St. Anthony of 
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Padua Church (c. 1760-1786), belonged fi rst 
to the Jesuits, later to reformers. The interior 
of the church constitutes the most precious 
complex of Baroque monuments in the region. 
The main altar houses, hidden behind a bolt, 
a portrayal of Our Lady of ¯uromin, an object 
of worship to this day.

The remaining interesting localities are only 
villages. It is worth stopping by in Brudnice 
to see the local small hydro power plant. Just 
like in old times, the course of the river is 
dammed in m³ynówka (water stream) fi rst, 
and then, due to the difference in levels, water 
falls on the turbine to appear on the other side 
in the roaring, foaming stream. An even greater 
tourist attraction is a one-of-a-kind wooden 
manor house of 1914, one of few in Poland, 
still inhabited by the descendants of the 
former owners. Converted to an agricultural 

farm, it is now open to visitors. Poniatowo, 
a charming place on its own, boasts a beautiful 
panoramic view over the Wkra River, ruined 
water mill and a nice classical wooden church 
on a hill (1805). You might want to time your 
visit to see the nice neo-Renaissance palace 
of the Kisielnicki family (1842-1877) in 
Zielona, now housing an agricultural school. 
Historic wooden churches can also be found 
in Lubowidz (1802) and Chamsk (1817-1818), 
whereas the brick ones in Gradzanów Koscielny 
(1897-1901), Kuczbork (1690), Lutocin (1861-
1867), Zielona (1908-1912) and Zieluñ (1872-
1874). The manor house in Skawêcin (built 
after 1875) avoided destruction and is part of 
a complex of school buildings. Other manors 
in Chamsk (c. 1850), Chromaków (1870), and 
Kliczewo Ma³e (erected after 1875) are now in 
ruins.
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Dobrzyñ 24, 30, 52, 53, 59
Drwa³y 136
Drwêca rzeka 20, 22
Dzia³dowo 33, 53, 54, 56, 123, 125, 126, 

139
Dzia³dówka rzeka 9, 23
Dzieczewo 141
Dziwy 22, 27, 137, 140
Dźwierzno 89

Franciszkowo 105

Indeks nie zawiera nazw terenów administracyjnych: województw, powiatów, gmin, gromad, 
diecezji, parafi i, guberni, ziem. Nie uwzglêdniono tak¿e hase³: Bie¿uñ, Mazowsze, Warszawa, 

Wkra, ¯uromin.

Galumin 28, 36, 140 
Garb Lubawski 11
Go³uska Kêpa 22
Go³uszyn 22
Gościszka 17 
Gójsk 16
Górznieñsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy 

10,11, 12, 137, 143
Górzno 11
Górzno jezioro 11
Gradzanowo Kościelne 16, 22, 86, 87, 108
Grotki 89
Grudzi¹dz 30
Grunwald 22, 55, 59, 100
Grzebsk 23
Gutkowo 16
 
Jab³onowo 30
Jakubowo 85
Jasiony 17, 50, 138
Je¿ewo-Wesel 22
Jonne 44, 136 

Kalisz 21
Karniszyn 16, 21, 22, 23, 24, 26, 38, 54, 71, 

81, 88, 89
Kliczewo Du¿e 50
Kliczewo Ma³e 12, 50, 90
Kobyla £¹ka 89
Kolonia Jakubowa 28
Konopaty 7, 137, 143 
Kosemin 16
Kosiny 16
Koziebrody 16, 17, 29
Krukowiec 105, 141
Krzywki-Bratki 17
Kuczbork 16, 17,19, 20, 23, 34, 38, 40, 41, 44, 

51, 52, 53, 54, 55, 82, 92, 93, 94, 106, 124, 
132, 139
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Kuczbork-Osada 17, 92, 132
Kuczbork-Wieś 92

Le¿no Wielkie jezioro 11
Lidzbark Welski 8, 11, 22, 120, 137, 138, 139
Lidzbarskie Wielkie jezioro 8, 137
Lipa 22
Lipniki 50
Lipno 29, 34
Lisewo 16
Lisewo Du¿e 33
Liw 20
Lubowidz 9, 16, 18, 23, 24, 28, 40, 41, 44, 49, 

50, 96, 97, 98, 99, 127, 131, 132, 139, 140, 
143

Lutocin 10, 16, 28, 29, 38, 39, 42, 47, 84, 100, 
101, 102, 132, 138 

£¹¿ek 81
£om¿a 20
£ugi 17
£ydynia rzeka 21

Ma³ocin 19, 135
Marianki 105
Mleczówka 17
M³awa 16, 20, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 

44, 45, 54, 56, 72, 85, 124, 126, 130, 135, 
136, 139

M³awka rzeka 141
M³udzyn 141 
Modlin 26, 53
Mostowo 16
Myślin 141
Myślino Koczowe 89
Myślino Wielkie 89

Nadwkrzañski Obszar Chronionego Krajobra-
zu 11

Nak³o 21
Narew rzeka 9, 20, 30
Nasielsk 21
Nick 23, 140
Nida rzeka 23
Nidzica 24
Niech³onin 16, 18
Nieszawa 31
Nowa Wieś 50

Obszar Chronionego Krajobrazu Miêdzyrze-
cze Skrwy i Wkry 11

Obszar Chronionego Krajobrazu Okolic Ryb-
na i Lidzbarka 11

Okalewka rzeka 9
Olszewo 17, 22, 81 
Orzyc rzeka
Osówka 28, 36, 139

Pietrzyk 115, 138
P³ock 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 34, 35, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 
68, 108, 126, 127, 133

P³oñsk 21, 24, 29, 30, 34, 59
Pojezierze Dobrzyñskie 11
Pojezierze Pomorskie 7, 8
Polik 33
Poniatowo 12, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 28, 

38, 39, 40, 41, 51, 71, 77, 81, 84, 100, 103, 
104, 105, 124, 138, 140, 141

Poznañ 21, 74
Prusy 20, 23, 26, 29, 62, 120, 129
Prusy Królewskie 8
Prusy Nowowschodnie 26 
Prusy Wschodnie 31, 32, 45
Przasnysz 20, 28, 53
Przylepnica rzeka 9, 82, 92, 106, 107
Pu³tusk 24, 26, 39, 53, 127

Raci¹¿ 16, 20, 22, 24, 33, 35, 59, 87
Raci¹¿nica rzeka 8
Raczyny 17
Radzanów 22, 23, 24, 59, 100, 106, 108, 140, 

141
Ratowo 16, 141
Rezerwat „Bagno Siemcichy” 12
Rezerwat „Bielany Go³uskie” 12
Rezerwat „Go³uska Kêpa” 10, 11, 13, 55, 110, 

141
Rozwozin 16, 27, 54
Rościszewo 16, 50
Równina Raci¹ska 8
Równina Urszulewska 8, 11
Rypin 24, 34, 59, 102, 103, 138, 140

Sad³owo 22, 89, 111
Samin jezioro 11
Sanniki 27
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Sarnia Góra 11
Sarnowo 16, 17, 18, 21, 23, 38, 42, 50, 62, 82, 

95, 106, 107
Serock 20, 21, 59
Seroki 17 
Siciarz 10, 13, 110
Siemi¹tkowo (Koziebrodzkie) 13, 19, 27, 29, 

33, 108, 109, 110, 132, 141
Siemi¹tkowo-Dziety 108
Siemi¹tkowo-Rechty 108
Siemi¹tkowo-Rogale 10, 110
Sieradz 21
Sierpc 16, 21, 24, 29, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 

41, 43, 44, 47, 53, 54, 59, 86, 102, 122, 124, 
132, 133, 134, 135, 136, 143

Sinogóra 17, 138, 139, 140 
Skrwa rzeka 9, 11, 20
S³awêcin 12, 17, 19, 22, 33, 111, 112
Soko³owy K¹t 141
Stara Wieś 8
Stawiszyn 16
Strzeszewo 141
Sulerzy¿ 23
Swojêcianka rzeka 9
Swojêcin 141
Szczepkowo 16
Szreñsk 20, 23, 54, 59, 124
Syberia 16, 17, 18, 49, 113, 114, 138
Szoniec 115, 116, 138

Ślubów 34
Śrem 21

Toruniak 140
Toruñ 24, 30, 59, 70, 141
Turza 16

Unieck 22
Unierzy¿ 16
Urszulewskie jezioro 8

Wiadrowo 127 
Welski Park Krajobrazowy 12
Wielbórz 21 
Wieprz rzeka 31
Wis³a rzeka 9, 20, 21, 24, 30
W³adys³awowo 28, 35
W³oc³awek 30, 31
Wola Szyd³owska 20
Wólka Kliczewska 50
Wyszogród 20, 21
Wzgórza M³awskie 8

Zakroczym 24, 56
Zgliczyn Kościelny 19, 22, 23, 141
Zgliczyn Pobodzy 19
Zgliczyn Witowy 141
Zielona 10, 12, 16, 17, 18, 23, 30, 42, 117, 118, 

119, 139
Zieluñ 8, 16, 17, 18, 25, 27, 29, 32, 39, 40, 42, 

44, 53, 54, 56, 62, 120, 121, 122, 139, 140, 
143

Zieluñ Osada 17

¯ochów 22
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Dziedzictwo kulturowe
Ogó³ dorobku spo³eczeñstw w zakresie nauki, 
sztuki, architektury, oświaty, techniki, wytwo-
rzonego w trakcie historycznego rozwoju i prze-
kazywanego z pokolenia na pokolenie. Mo¿e 
mieæ charakter materialny albo niematerialny.

Kruchta
Dawniej określana babiñcem – czêśæ kościo-
³a, przedsionek znajduj¹cy siê przed g³ównym 
wejściem, czasami przed wejściem do bocz-
nych naw lub nawet zakrystii. Niegdyś ist-
nia³a zasada, ¿e ludzie nieochrzczeni albo 
odbywaj¹cy pokutê mogli wchodziæ wy³¹cznie 
do tej czêści kościo³a.

Macewa
¯ydowska stela nagrobna, zwykle w formie 
ustawianej pionowo, prostok¹tnej p³yty ka-
miennej lub drewnianej (a od XIX w. nawet 
¿eliwnej) zakoñczona prosto, trójk¹tnie, pó³-
koliście, a tak¿e dwoma odcinkami ko³a. Gór-
na czêśæ p³yty ma mniej lub bardziej rozbudo-
wan¹ dekoracjê z symbolicznymi motywami 
zwi¹zanymi z cechami zmar³ego.

Mansjonarz
Kap³an ni¿szej rangi w hierarchii kościelnej, 
wikariusz, który z tytu³u zapewnionego utrzy-
mania by³ zobowi¹zany trwaæ w określonym 
miejscu oraz pe³niæ wyznaczone funkcje dusz-
pasterskie i liturgiczne (np. śpiewanie w wy-
znaczonym terminie Godzinek). Tak¿e kap³an 
pe³ni¹cy s³u¿bê przy określonym o³tarzu.

Materialne dobra kultury
Przedmioty maj¹ce znaczenie dla dziedzictwa 
i rozwoju kulturalnego ze wzglêdu na ich war-
tośæ historyczn¹, naukow¹ i artystyczn¹. Bar-
dzo czêsto tê kategoriê określa siê w jêzyku 
potocznym mianem zabytków.

Mezuza
Umieszczony po prawej stronie framugi drzwi 
domu ¿ydowskiego (na zewn¹trz) zwój perga-

minu z fragmentem wyznania wiary; wcho-
dz¹cy do domu winien dotkn¹æ mezuzy dwo-
ma palcami, po czym podnieśæ je do ust.

Niematerialne dobra kultury
Nazwy (geografi czne, historyczne, fi zjogra-
fi czne, imiona i nazwiska, a tak¿e przydomki 
i przezwiska), hymn, god³o kraju, umiejêtno-
ści i technologie, a tak¿e takie elementy kultu-
ry, jak folklor, obyczaje, wierzenia religijne itp.

Tradycja 
1. Przekazywane z pokolenia na pokolenie 
obyczaje, przekonania, zasady wierzenia, spo-
soby myślenia, postêpowania itp., wyró¿nio-
ne przez dan¹ zbiorowośæ jako wa¿ne treści 
kulturowe. Istotny czynnik samookreślania 
siê grup spo³ecznych i narodów. Tak¿e proces 
przekazywania i przyswajania tych treści przez 
aktualn¹ świadomośæ spo³eczn¹. 2. Przeka-
zywane opisy wydarzeñ z przesz³ości trak-
towane jako historia (choæ niesprawdzalne). 
3. Umiejêtności artystyczne albo rzemieślni-
cze, w których wykonawca wykorzystuje do-
świadczenie mistrzów, dawne technologie lub 
sposoby dzia³ania.

Wirydarz
Czworoboczny dziedziniec wewnêtrzny w klasz-
torze, zazwyczaj otoczony kru¿gankami i przy-
legaj¹cy jedn¹ ścian¹ do kościo³a. Pośrodku 
czêsto ogród ze studni¹ lub drzewem, form¹ 
nawi¹zuj¹cy do średniowiecznych wyobra¿eñ 
raju.

Zasadźca
Prowadz¹cy akcjê osadnicz¹ w imieniu 
pana feudalnego. Dysponuj¹c dokumentem 
lokacyjnym, prowadzi³ nabór osadników, 
a po zorganizowaniu osady obejmowa³ dzie-
dziczny urz¹d wójta (w mieście) b¹dź so³tysa 
(na wsi).

Defi nicje (podręczny słowniczek niektórych pojęć)
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