


Stanisław liski 

Karniszyn nad Lutą 
zarys dziejów 



Wykaz skrótów 

BZH — Bieżuńskie Zeszyty Historyczne 

rps — rękopis 

mps — maszynopis 

PAN — Polska Akademia Nauk 

AGAD — Archiwum Główne Akt Dawnych 

APWoM — Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy oddział w Mławie 

APWoD — Archiwum Miasta Stołecznego w Warszawie oddział 
w Działdowie 

APRKB — Archiwum Parafii Rzymsko-Katolickiej w Bieżuniu 

h — herbu 

j — junior 

PSOZoC — Państwowa Służba Ochrony Zabytków oddział w Ciechanowie 
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Wstęp 

W odległości 2 km od Bieżunia, przy rozwidleniu dróg z Sierpca do Mławy 
i Żuromina, położona jest wieś Karniszyn. Od wschodniej strony wioski w odle-
głości kilkuset metrów biegnie szosa do Żuromina, od strony zachodniej płynie 
rzeka Luta (właściwie rów, który kiedyś był rzeką), a za nią ciągną się łąki. Wieś 
schludna, niewielka, liczy zaledwie 266 mieszkańców zamieszkujących w 54 mu-
rowanych domach. Zabudowa ulicowa, ulica z utwardzoną nawierzchnią.1 ' 

Wieś Karniszyn, widok ogólny (fot. St. liski, 1995 r.) 

Wieś Karniszyn (fot. St. liski, 1995 r.) 
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Bieżuń, woj. ciechanowskie. 
Wycinek z planu zbiorowego dóbr Bieżuń, 1857. 

(IPRA Ρ W, repr. M. Chrząszczowa, 1961 г., sygn. ZAP 30060, 
neg. PKZ 145 689) 
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Karniszyn to miejscowość godna uwagi, ponieważ przed kilkuset laty była 
miastem i siedzibą parafii, a na łąkach za Lutą zamek obronny strzegł dróg łączą-
cych Mazowsze z ziemiami państwa Krzyżaków i odpierał drobne najazdy rycerzy 
Zakonu. 

Rzeka Luta (fot. St. liski, 1995 r.) 

Od zarania dziejów Karniszyn był związany z ziemiąpłocką. W 1401 r. wieś tę 
zwano: Karnischino, Carnischin, Carnyszyno.2' Położona po lewej stronie Wkry 
znajdowała się na terenie Zawkrza, a administracyjnie wg danych z 1519 r. była 
w dystrykcie zawkrzeńskim, w powiecie „Srzeńskim" (szreńskim),3' potem mław-
skim, a następnie sierpskim w województwie (guberni) płockim. W okresie II Rze-
czypospolitej — w powiecie sierpeckim, w woj. warszawskim; podczas wojny 1939 
- 1945 r. w powiecie sierpeckim, w Regencji Ciechanowskiej w Prusach Południo-
wo - Wschodnich; po wojnie do 1956 r. w powiecie sierpeckim, w woj. warszaw-
skim; od 1956 r. w powiecie żuromińskim, woj. warszawskie, a od 1975 r. w woj. 
ciechanowskim. 

Od 1401 r. Karniszyn należał do parafii Chamsk, od 1530 r. miał własny 
kościół i parafię w dekanacie „Srzeńskim" (szreńskim). W 1756 r. znalazł się 
w parafii bieżuńskiej.4' 
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Zamek 

Według źródeł z XV i XVI wieku znajdował się w Karniszynie zamek. Nie 
wiadomo dokładnie, kiedy został zbudowany. Po raz pierwszy określa się go jako 
fortalicję, która rzekomo została zniszczona przez Krzyżaków w 1414 г., a więc 
musiała istnieć już wcześniej. A. Święcicki nazywa zamek „Arx Carnissinum",5' 
inni piszą o nim „Castellum".6' Po zniszczeniu w 1414 r. fortalicja została odbu-
dowana, ale niszczono ją jeszcze wielokrotnie. Na przykład „ (...) w 1464 r. Krzy-
żacy dowiedziawszy się, że tu w zamku jest bardzo mała załoga, przeto niespo-
dziewanie napadli i ten zamek zajęli, a załogę do niewoli zabrali. (...) ".7) Zamek 
(prawdopodobnie) nie został wtedy zniszczony — „ (...) w 1466 r. Gasztołt z Przy-
borowic i Szczepan ze Smół podjęli wyprawę celem oblężenia i zburzenia fortali-
cji w Karniszynie. (...)" i z pewnością im się to udało — w tym samym roku 
zapisano: „ (...) Fortalicjum Carnischin dewastandum.,,8> Zamek ponownie odbu-
dowano. W 1520 r. był zdolny do obrony: „Król Zygmunt I zwalnia Sebastiana 
Myślinskiego z udziału w wyprawie wojennej pod warunkiem, iż przez 7 tygodni 
będzie przebywał w zameczku w Karniszynie. "9) Zapiski, że zamek istnieje, znaj-
dujemy w 1564 r.10> i jeszcze w 1634 r.11) Zniszczyli go Szwedzi w 1656 r. wraz 
z miastem i kościołem.12* Nie został odbudowany, nie znajdujemy już bowiem 
żadnych wzmianek o nim z późniejszych czasów. 

Wiosną 1985 г., na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Cie-
chanowie, Wydział Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadził badania 
założenia obronnego w Karniszynie. Pięcioosobowa grupa badawcza13' wykonała 
je w rejonie wskazanym przez mieszkańców wsi. 

Teren ten jest położony na zachód od centrum wioski, tuż za rzeką Lutą. Obe-
cnie jest tu mało widoczne wywyższenie gruntu o wymiarach ok. 60 χ 50 m, od 
strony wschodniej otoczone biegnącym pod kątem wałem (nasypem), za którym 
istniejące zagłębienie sugeruje, że była to niegdyś fosa. Od zachodu — niskie łąki 
z pozostałościami po starych korytach rzeki i wytokach. Łąki te były bagniste 
i zalewne, a osuszone zostały w połowie lat sześćdziesiątych wskutek przeprowa-
dzonej regulacji rzeki Wkry i melioracji łąk. W latach międzywojennych znajdo-
wały się w tym miejscu liczne, różnej wielkości kamienie, układające się w regu-
larne linie. Podczas okupacji kamienie te, na polecenie niemieckiej administracji, 
wywożono w dużej ilości na drogi. Po wojnie wywózkę kontynuowali rolnicy, za-
spokajając potrzeby budowlane. Ale jeszcze w latach pięćdziesiątych Marian Przed-
pełski pisał: „ (...) do dziś istnieje wyspowe, bardzo lekkie wzniesienie, na którym 
leżą, ułożone w kształcie zbliżonym do kwadratu, duże głazy. Są nawet ślady gro-
bli od strony rzeki (od wsi Karniszyn) i wały ziemne wśród łąk, które mogły służyć 
za drogi wiodące do grodziska. (...) "14) Obecnie kontury są zatarte, a powierzch-
nia nasypu i wału zdewastowana. W trakcie ww. badań archeologicznych określo-
no kształt i wielkość „wyspy" i nasypu oraz uzyskano wiele interesujących obiek-

49 



tów, przede wszystkim ceramicznych, a także kawałki węgla drzewnego, cegieł 

i zaprawy murarskiej, destrukty kości zwierzęcych i kilka przedmiotów żelaznych. 

Skorupy ceramiczne to fragmenty naczyń kuchennych i stołowych oraz kafli pie-

cowych. Niektóre z nich z ornamentacją. Wiek materiałów w różnych grupach 

określono na XII - XIV w. oraz na XV - XVI w. Wyciągnięto następujące wnioski, 

w dużej mierze hipotetyczne: naturalne wywyższenie terenu w postaci wyspy (kępy) 

na dnie pradoliny Wkry miało średnicę ok. 40 m i w XIII - XIV w. (niewykluczo-

ne, że wcześniej) był na nim zlokalizowany obiekt obronny drewniany. Następnie 

kępa ta została powiększona sztucznym dosypaniem do wymiarów 50 χ 60 m. Na 

tym gruncie znajdował się budynek (budynki) murowany, który mógł być zamecz-

kiem (fortalicją) istniejącą w XV - XVII w. i otoczony był fosą i wałem. Możliwe, 

że istniał również mur obronny lub palisada. Te przypuszczenia są w pewnej mie-

rze zgodne z przekazem historycznym. Można więc twierdzić, że właściciele Kar-

niszyna — Gozdawowie, Osuchowscy i Karnińscy (Wieczwińscy) — mieli swą 

siedzibę w gródku obronnym (zameczku) na bagnistych rozlewiskach Wkry i Luty. 

Ta niewielka warownia mogła pomieścić niewielką bo kilkudziesięcioosobową 

załogę. 

Teren zamku w Karniszynie, pozostałość nasypu i fosy (fot. St. liski, 1995 r.) 

Na uwagę zasługuje również wyspowe wywyższenie wśród bagien ok. 500 m 

na zachód od wyspy zamkowej, tuż obok większego wzniesienia zwanego „Dębow-

cem". Znajdowały się tam także liczne, różnej wielkości kamienie na powierzchni 

i płytko w gruncie. Zostały one wywiezione przez rolników, kiedy dzięki regulacji 
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SK*L* f25000 PSOZoC, Ar. 41-56 

M. Głosek, L. Kajzer, M. Ptycia, K. Walen-

ta, A. Wójcik, Karniszyn, gmina Bieżuń, woj. 

ciechanowskie, Archeologiczne badania we-

ryfikacyjne założenia obronnego, Łódź 1985, 

mps; fragmenty naczyń znalezione na tere-

nie d. zamku w Karniszynie. 
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rzeki i melioracji łąk udostępniony został dojazd do tego miejsca.16 ' Nie jest wy-
kluczone, ze mogło tu istnieć siedlisko, jako miejsce ewakuacji zamku karniszyń-
skiego, ewentualnie mieszkańców wioski (miasta). Podanie, do dziś powtarzane 
przez ludność, jak również przez historyków głosi, że między zamkiem karniszyń-
skim i bieżuńskim był tunel. Możliwe, że było to tajemne przejście przez bagniska 
i oczerety z fortalicji karniszyńskiej na ową „wyspę", a dalej przez „Dębowiec" na 
teren Bieżunia.17 ' 

Właściciele Karniszyna 

Nie udało się autorowi ustalenie pełnej ciągłości karniszyńskiej sukcesji. Przy-
toczone dane są więc fragmentaryczne. 

Najwcześniejsze wzmianki wymieniają w I połowie X V w. Sławka Gozdawę, 
h. „Gozdawa" z Karniszyna.18 ' W 1447 r. właścicielem tej wsi był Krystyn z Kar-
niszyna, któiy także posiadał dobra Rempin i Osuchowo (możnaby go więc także 
nazwać Osuchowskim — uwaga autora). Około 1475 r. Krystyn Karniski wymie-
niony jest jako kasztelan rawski. Następni właściciele to Walenty i Helena z Czer-
nikowa Osuchowscy, którzy w 1518 - 1519 r. sprzedali Janowi Wieczwińskiemu 
z Wieczwni (czyli Janowi Karnińskiemu — uwaga autora) wojskiemu płockiemu 
i pisarzowi królewskiemu, kasztelanowi sierpskiemu wsie: Karniszyn, KobyląŁąkę, 
Grotki i Sadłowo. 

Obydwa wymienione rody — Osuchowskich i Karnińskich v. Wieczwińskich 
— to rody zacne i możne. Osuchowscy h. „Gozdawa" wywodzili się z ziemi Raw-
skiej, Karnińscy h. „Prus III" z Wieczwny z ziemi Płockiej. Karniszynowi zasłużył 
się najbardziej Jan Kamiński („Wyeczwynski z Vyeczwny") wystarał się bowiem 
o prawa miejskie (1519 r.) i erekcję parafii (1530 r.).19 ' 

GOZDAWA H E R B . 
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Po jego śmierci dobra karniszyńskie i inne odziedziczyły dzieci: Krzysztof, 
Jan, Małgorzata, Zofia, Urszula i Konstancja—wszystkie niepełnoletnie. W związ-
ku z tym, z tytułu prawa, majątkiem opiekowali się stryjowie Andrzej i Mikołaj 
z Wieczwny („de Vyeczwna"). W 1539 r. decyzją króla Zygmunta I stryjowie 
zostali zobowiązani do przekazania dóbr Krzysztofowi, który od 2 lat był już peł-
noletni — miał 17 lat. W 1540 r. przy współudziale Wojewody Płockiego Feliksa 
Srzeńskiego (Szreńskiego) podpisana została ugoda (wjęz. łacińskim), mocą której 
Krzysztof Wieczwiński (Kamiński) otrzymał dla siebie i jeszcze niepełnoletniego 
rodzeństwa dobra dziedziczne: Karniszyn, Sadłowo, (Sośnicę?, Saronijno?), Grot-
ki, Kobylą Łąkę i Bożą Wolę („Bożawolia") oraz Szczapkowo w ziemi Płockiej, 
a także Rakowiec i Powszynko w ziemi Warszawskiej. Przekazane zostały również 

W 1550 r. Krzysztof i Jan, już wtedy pełnoletni, przeprowadzili działy rodzin-
ne dóbr Karniszyn. W obszernym dokumencie (sporządzonym po łacinie) wymie-
nione są wsie i poddani różnych kategorii, przypadający poszczególnym braciom.21' 

Nie udało się autorowi ustalić, jak długo miasto Karniszyn i sąsiednie wioski 
były w rękach rodu Karnińskich (Wieczwińskich). W 1552 r. jest wzmianka 
w dokumentach, że Krzysztof i Jan Karnińscy opłacająpobór ze swego miasteczka 
Karniszyna.22) 

W 1581 r. miasto Karniszyn i wieś Kobyla Łąka nie należały już do tego same-
go dziedzica. „ W 1581 r. właściciel miasta Karniszyna zrobiwszy groblą i dół 
między Kamiszynem i dobrami Kobyla Łąka skierował przez nie strumień zwany 
Luta, uważany za granice wieczystą, który płynął do Kobylej Łąki i do młyna 
zwanego „Sokół"; kierując strumień do rzeki Wkry pozbawił młyn wody. "23) 

W 1609 r. dziedzicem Karniszyna jest Sylwester Działyński s. Jana, Wojewo-
dzie Chełmiński. Jego matka była prawdopodobnie Kamińska z domu. 
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Byłaby to więc dalsza sukcesja rodzinna. (Bieżuń był wówczas własnością 
Andrzeja Kretkowskiego.) Potem Karniszyn, już jako wieś, wszedł w skład dóbr 
bieżuńskich. Nastąpiło to prawdopodobnie po 1696 r. w okresie, kiedy właścicie-
lem Bieżunia był Tomasz Działyński, stryjeczny prawnuk Sylwestra, zwanego rów-
nież Lassota. W ten sposób właścicielami Karniszyna stawali się kolejni dziedzice 
dóbr bieżuńskich, a więc po Tomaszu Działyńskim — Michał Zamoyski (1714 -
1733), jego syn Andrzej Zamoyski (1733 - 1792), Konstancja Zamoyska wdowa 
po Andrzeju (do 1797), Stanisław (1797 - 1801), ks. Józef Poniatowski (1801 -
1803), Adam Fortunat Kandyd Zaleski (1803 - 1812), jego córki Amalia Krępska 
i Florentyna Bromirska (do 1826), Bank Berliński — wywłaszczenie za długi 
(1826 - 1830), Rząd Królestwa Polskiego (1830 - 1837), Adam Wołowski (1837 -
1857), jego zięć Bronisław Lasocki (1857 - 1866), Adolf i Józef Portugalscy (1866 
- 1867), Aleksandra z Wieczfińskich Siecheniowa (1867 - 1872), Ignacy Oborski 
j. (1872 - 1875), Anna Flatau (1875 - 1876), August Senator (1876 - 1878), Lu-
dwik Flatau i Albert Weitz(w 1878), Aleksander Zielke (1878 - 1880), Józef Oko-
ło-Kułak (1880 - 1907). 

Między 1760 a 1766 r. Andrzej Zamoyski oczynszował chłopów w Karniszy-
nie. Oczynszowanie było zamianą pańszczyzny na swojego rodzaju dzierżawę — 
właścicielem pozostawał nadal dziedzic.241 

Momentem przełomowym stało się uwłaszczenie chłopów w 1864 г., które 
w Karniszynie przeprowadzono podobnie, jak w innych wsiach czynszowych dóbr 
bieżuńskich.25' Od tego czasu prawowitymi właścicielami działek gruntu zostali 
kamiszyńscy włościanie, natomiast folwark nadal pozostawał własnością dziedzi-
ców Bieżunia. 
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W 1907 r. na publicznej licytacji w Płockim Sądzie Okręgowym dobra (fol-
wark) Karniszyn nabyli Gersz Fajbusiewicz Biton i Aron Eliaszewicz Prochow-
nik, Żydzi zamieszkali w Żurominie.26' Właścicielami dóbr nie byli długo — j u ż 
w październiku 1908 r. sprzedali ten folwark hr. Mikołajowi Władimirowiczowi 
Osten-Sackenowi, który został w tym roku właścicielem dóbr bieżuńskich na za-
sadzie donacji majoratywnej.27' 

Zmianę sytuacji przyniosło odzyskanie niepodległości. Dobra ziemskie (fol-
wark) Karniszyn stały się majątkiem państwowym, który w 1922 r. rozparcelowa-
no, a działki sprzedano rolnikom i na ich nazwiska założono księgi wieczyste.28' 
Obecnie grunty własne rolników gospodarujących w Karniszynie i Karniszynie 
Parcelach pochodzą z 3 źródeł: z uwłaszczenia w 1864 г., z kupna od poszczegól-
nych dziedziców, z kupna od Skarbu Państwa Polskiego po parcelacji folwarku. 

Miasto Karniszyn 

„ 3 lipca 1519 r. król Zygmunt I nadał Janowi z Wieczwni Wojskiemu płockie-
mu i kasztelanowi sierpskiemu zezwolenie na lokowanie miasta we wsi Carnischi-
no. " To prywatne miasto lokowane zostało na prawie niemieckim („Oppidum 
iura Theutonica creatur"). Otrzymało prawo odbywania jarmarków na Wszyst-
kich Świętych i na Boże Ciało oraz targów w każdą sobotę. Miasto korzystało 
z 12 lat „wolnizny" (zwolnienia od podatków).29' 

Powstał więc interesujący układ dwóch miast odległych od siebie zaledwie 
o 2 kilometry. Bieżuń był miastem od przeszło 100 lat, bezsprzecznie różnił się 
zabudową nie ma natomiast pewności ilu zamieszkiwało w nim ludzi. Pierwsze 
dane pochodzą z 1578 r. Bieżuń miał wówczas około 144 mieszkańców, tyle samo 
(wg Pawinskiego) liczył Karniszyn. Inni autorzy podają odmienne dane o liczbie 
mieszkańców Karniszyna w XVI w., choć nie określają dokładnej daty. Na przy-
kład Stanisław Pazyra w tabeli mieszkańców podaje 225 mieszkańców,30' Irena 
Gieysztorowa wymienia 205 mieszkańców, w tym ludności rolniczej 105, rzemie-
ślniczej 48, związanej z produkcją alkoholu 12, innej 40.31' 

Obydwa miasta położone były na uczęszczanym szlaku handlowym, mogły 
więc liczyć na rozwój. Wydaje się jednak, że podniesienie Karniszyna do rzędu 
miast zaspokajało przede wszystkim ambicje właściciela. W ekonomicznej rywali-
zacji z Bieżuniem Karniszyn miał małe szanse. Nic więc dziwnego, że zniszczony 
przez Szwedów w 1656 r. nie odrodził się jako miasto. W 1662 r. wymieniony jest 
jako wieś.32' 

Stanisław Pazyra twierdzi, że lokacja się udała, ale nie sprzyjały miejscowe 
warunki i nie było szans rozwoju.33' 
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Bieżuń, również zniszczony przez Szwedów, nie stracił praw miejskich 
i w XVIII w. rozwinął się dzięki działalności Andrzeja Zamoyskiego. Karniszyn 
szans takich nie miał, pozostał więc niewielką wsią folwarczną. W 1774 r. w Bie-
żuniu było 149 dymów (domów) i 894 mieszkańców, w Karniszynie (1777 r.) 
tylko 18 dymów i 108 mieszkańców.34' 

Oprócz danych o ilości domów i mieszkańców wyobrażenie o mieście Karni-
szynie można sobie wyrobić nas podstawie danych o ilości gruntów, podatkach 
i rzemiosłach. Przed Wojną Pruską (13-letnią z Krzyżakami — uwaga autora), za 
panowania króla Kazimierza Jagiellończyka było w Karniszynie 151 /2 łana 
(włóki).35' ziemi „osadzonej" (osiadłej) i 4 ' / 2 folwarcznej. Z tej ostatniej 3 włóki 
dziedzic uprawiał dla siebie, a na pozostałej części około 1475 r. Krystyn Karni-
ski, kasztelan rawski, właściciel Karniszyna osadził kmiecia na 1 włóce, a kowala 
na '/2 włóki. Dane te pochodzą z zeznania kmieciów w 1502 r.36' 

W XVI w. (dane z 1578 r.) miasto Karniszyn miało 13 włók gruntów (Szreńsk 
15, Mława 32) i płaciło podatku (łącznie) 28 florenów i 21 groszy. W tym od 
gruntów zagospodarowanych 10 fl. i 10 gr., od gruntów niezagospodarowanych 
3 fl. i 1 gr., soszu (szosu), czyli podatku miejskiego płaconego przez rzemieślni-
ków 4 fl.; od wyrobu gorzałki 4 fl. i 12 gr., od sprzedaży piwa wyprodukowanego 
w dworze 5 fl., od wyszynku piwa (czopowe) 3 fl. i 21 gr., od ryb 18 gr. 

Dla porównania: miasto Poniatowo płaciło łącznie podatku 23 fl. i 26 gr., 
Szreńsk 122 fl. i 7 gr., Bieżuń 45 fl. i 13 gr.37' 

W 1538 r. był w Karniszynie młyn wodny o 1 kole.38' 

Autor nie znalazł materiałów, które wymieniałyby nazwiska karniszyńskich 
mieszczan. Przeglądając akta parafii Bieżuń można dojść do wniosku, że z mie-
szczan karniszyńskich wywodząsię do dziś mieszkające w tej miejscowości rodzi-
ny Kanieckich (wówczas Kaniewskich) i Czyżyków (wówczas Ciżyków). Feliks 
Kaniewski w 1759 r. wymieniony jest jako „honoratus", a więc liczący się w śro-
dowisku.39' 

Interesujące są dane dotyczące okolicznych wiosek należących do dóbr Karni-
szyn (parafii Karniszyn). W XVI w. podaje je Andrzej Pawiński.40' 

Jako pierwszą z wsi A. Pawiński wymienia Dźwierzno. Dźwierzno (Dzwier-
sno) to wieś szlachecka, częściowo zagrodowa, a częściowo folwarczna. Folwarki 
zajmowały obszar 3 łanów. Po 1 łanie mieli Albertus, Joannes i Petrus Przeraccy. 
W części należącej do szlachty zagrodowej 2 łany posiadał Stanislaus Joannes, 
a na jego gruncie zamieszkiwało 2 ogrodników. 

Mislino (obecnie Myślin — uwaga autora) wieś szlachecka zagrodowa, w której 
Joannes z braćmi posiadał 1 łan gruntu, Mathias i Sebastian Georg — ' / 4 łana, 
Roslanus 1 ' /2 ćwierci łana, Albertus i Andreas również 1 ' /2 ćwierci łana. 
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Mislino Magna i Młslino Koczowe (obecnie Kocewo — uwaga autora) to wsie 
szlachty folwarcznej o łącznej powierzchni gruntów 4 łany, z których 2 należały 
do Joannis Przerackiego. 

Pozostałe miejscowości to również wsie szlachty folwarcznej. W Grotkach było 
2 dzierżawców, którzy uprawiali 5 łanów oraz 3 rzemieślników. W Bożej Woli 
(Bożawolia)41) 4 łany uprawiało m.in. 2 ogrodników, był też 1 rzemieślnik i pro-
wadzono wyszynk trunków. W Kobylej Łące było 2 '/2 łana gruntu — wymieniony 
jest 1 ogrodnik i 2 rzemieślników. W Sadłowie na 4 łanach dzierżawca zatrudniał 
3 ogrodników i 1 rzemieślnika. Był tez wyszynk trunków. 

Warto zwrócić uwagę, że w parafii bieżuńskiej nie było wsi szlachty zagrodo-
wej, a ludność we wsiach folwarcznych to: szlachta, czeladź, kmiecie. Prowadzo-
no gospodarkę pańszczyźnianą.42' 

Kościół 

Po uzyskaniu dla Karniszyna praw miejskich w 1519 r. ambicje Jana Wiecz-
fińskiego (Karnińskiego) nie wygasły. W 1528 r. rozpoczął on budowę kościoła 
i starania o założenie parafii. Nie było to chyba niezbędne. Karniszyn od 1401 r. 
należał do parafii pod wezwaniem św. Floriana w Chamsku odległym o 6 km, 
a w Bieżuniu (2 km od Karniszyna) był kościół od 1406 r. W zupełności zaspoka-
jało to potrzeby wiernych. Biskup Płocki A. Krzycki wyraził jednak zgodę 
i w 1530 r. parafię erygował. Nastąpiło to z dezaprobatą proboszcza z Chamska, 
który tracił dochody. Wydzielił więc tylko dwie wsie ze swojej parafii — Grotki 
oraz Karniszyn i doprowadził do przejęcia uposażenia z nowo powstałej, w której 
działali tylko wikariusze. Dopiero na przełomie XVI i XVII w. parafia usamo-
dzielniła się. Definitywnie przeprowadził to w 1609 r. Sylwester Działyński, wła-
ściciel Karniszyna.43'Adolf Pawiński podaje,44' że już w 1578 r. do karniszyńskiej 
parafii należały wsie: „ (...) Karniszyn, Grotki, Kobyla Łąka, Sadlowo, Bożawolia, 
Myslino, Mislino Koczowe, Mislino Magna, Dzwiersno. " 

Drewniany kościółek został zbudowany w łąkach na północ od miasta w odle-
głości około 500 m od zamku. Z jednej strony otaczała go „niezgłębiona" rzeka, 
z drugiej — wykopany rów, przez który przerzucony był most. Miejsce było obronne 
— most z pewnością był zwodzony. Na posesji oprócz kościoła stała kryta słomą 
plebania z dwiema izbami, sienią i kominem, stodoła i szopa. Zmarłych grzebano 
początkowo na cmentarzu w Chamsku, potem urządzono cmentarz na łące koło 
kościoła.45' Obecnie korycisko rzeki jest bez wody, a kilka głazów pozostałych na 
„wyspie" może pochodzić z fundamentów kościoła. Według ludowego podania 
największy z nich — to próg w kościelnych wrotach. 
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Teren, na którym znajdował się kościół w Karniszynie — kamienie 
z fundamentów, (fot. St. liski, 1995 r.) 

Powierzchniowe badania archeologiczne kościeliska przeprowadzone 
w 1985 r. stwierdziły obecność ceramiki nowożytnej, a także późnośredniowiecz-
nej (XIII - XIV w.),46) co nasuwa przypuszczenie, że istnieć tu mogło siedlisko 
jeszcze przed wybudowaniem kościoła. „ W1598 r. drewniany kościół konsekro-
wany pod wezwaniem św. Stanisława miał ołtarz główny z obrazem Narodzenia 
Pańskiego oraz 3 ołtarze boczne bez nastaw. W połowie XVII w. świątynia została 
zniszczona. Wkrótce zbudowano nową, lecz jeszcze w 1695 r. nie była konsekro-
wana. Na początku XVIII w. ściany i sufit prezbiterium pokryto malowidłami przed-
stawiającymi 12 apostołów. Około 1770 r. zrujnowany kościół rozebrano, a para-
fią włączono do Bieżunia.,,47) Wizytacja parafii Bieżuń przeprowadzona przez bi-
skupa Szeptyckiego w 1764 r. stwierdzała, że parafia Karniszyn z kościółkiem 
pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika przyłączona została do pa-
rafii Bieżuń w 1757 r. dekretem Konsystorza Płockiego z dnia 18 marca.48' Po-
twierdzeniem tej daty są akty urodzeń dzieci z Karniszyna zawarte w księdze uro-
dzonych parafii Bieżuń z 1757 r.49) Decyzja o włączeniu parafii Karniszyn do 
parafii bieżuńskiej nie była popularna wśród parafian karniszyńskich, a może 
i władz kościelnych. Andrzej Zamoyski, fundator nowej murowanej świątyni 
w Bieżuniu i właściciel dóbr w obydwu parafiach, przekonał z pewnością biskupa 
do podjęcia tej decyzji. Możliwe, że właśnie dlatego patronem parafii Bieżuń zo-
stał św. Stanisław Biskup, podczas gdy kościół jest pod wezwaniem Św. Trójcy 
i pod tym wezwaniem była w 1406 r. erygowana parafia Bieżuń przez biskupa 
Jakuba z Korzkwi.50' 
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Mieszkańcy Karniszyna przekazywali natomiast z pokolenia na pokolenie le-
gendę, ze kościół zapadł się.51) 

Karniszyn od połowy XVII w. 

Jak już wyżej wspomniano, podczas wojen ze Szwedami miasto i zamek Kar-
niszyn zostały zniszczone i nie odrodziły się więcej. Odbudowano tylko kościół 
i kilkanaście wiejskich domostw. W inwentarzach dóbr bieżuńskich z XVIII i 
XIX w. Karniszyn opisywany jest jako wieś folwarczna. W 1735 r. było w niej 12 
chałup — „(...) 9 dobrych, a 3 złe. " na końcu wsi znajdowała się karczma „wię-
zną" (wiezdna) o 1 izbie z kaflowym piecem, obok była komora. Wymienionych 
jest 13 chłopów, ich synowie i inwentarz: Grzela Gbur i 2 synów, Tomasz Gbur 
i 1 syn, Wawrzyniec Gbur i 2 synów, Jakub Perzyk Gbur i 1 syn, Jacek Świątek, 
wdowa Kioskowa, Jan Reska, Piotr Muskat i 1 syn, Maciek Świątek i 1 syn, Ma-
ciek Dziurka i 2 synów, Stanisław Owczarz, (?) wdowa i 1 syn. Posiadali oni po 
1 lub 2 konie i woły do uprawy gruntów. Łącznie mieli 13 koni i 17 wołów. 

Budynki folwarczne położone 1 km na północny wschód od rozwidlenia dróg 
do Żuromina i Mławy to dom mieszkalny o 3 izbach z kominkami, kuchnią 
i komorą obora, owczarnia, 2 stodoły. Wszystkie budynki były stare i w złym 
stanie. 

Do folwarku należał również młyn drewniany na „strudze Lucie", a w nim 
maszyny: „(...) młynica stara wcale zła, kół 2, wałów 2 z 4 refami, czopów 4, 
ρ anew 2, paprzyc 2 (...) " itd. 

Inwentarz folwarczny stanowiło 7 koni, 36 sztuk bydła, w tym 16 krów; trzody 
chlewnej 9, gęsi 11, kaczek 10, kur 10.52) 

W tym samym roku w Bieżuniu było domów 88 oraz 109 mężczyzn i wdów. 
W 1811 г., w związku z zajęciem obdłużonych dóbr bieżuńskich i żuromińskich, 
pisarz Trybunału Cywilnego I Instancji departamentu płockiego opublikował m.in. 
dane o Karniszynie: „ Wieś Karniszyn czynszowa (...) ma młyn wodny o dwóch 
gankach i folusz o iednym ganku na rzece Lutu, czyli olnodze Działdówki, w wę-
gieł wystawiony, dachówką pokryty, obok budynek, w ktorego iedney polowie 
mieszka Młynarz, w drugiej Karczmarz, chałup wieyskich z drzewa wystawionych, 
z potrzebnem zabudowaniem dwadzieścia cztery, przez gospodarzy i komorników 
zamieszkałych, z których sześć należy do Probostwa Bieżuńskiego; mieszkańcy 
rzeczoney wsi, należący do dworu, posiadaią: »roli ornej w 3 pola circa 45 włók. 
ogrodów 28 morgów, ląk 5 włók, pastwisk i lasu 10 włók, nieużytków 1 włókę i 10 
morgów, pod zabudowaniami 7 morgów«. Mieszkańcy zaś należący do Probo-
stwa, posiadają: »roli ornej w 3 pola circa 4 włóki i 20 morgów, ogrodów 
6 morgów, łąk 2 włóki, pod zabudowaniami 1 mórg.«" 
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W 1836 r. do dworu należał młyn drewniany o 2 kołach, 2 „gankach", i jagiel-
niku, śluza i most oraz dom szynkowy — wszystko prawie w ruinie. Folwarku nie 
było, ponieważ przed około 70 laty wieś została oczynszowana przez Andrzeja 
Zamoyskiego. Domy we wsi były zadbane i w niezłym stanie choć stare i drewnia-
ne, a przy nich ogródki owocowe. Wszystkie grunty dobrze uprawione, granice 
z sąsiednimi wsiami oznaczone, inwentarze dostateczne. Ogólna zamożność lud-
ności określona została jako średnia. Sołtysem był wówczas Antoni Budka, a wy-
mienieni są także: Wojciech Przywitowski i Bartłomiej Opała.53) Kontrast między 
zrujnowanymi budynkami dworskimi, a budynkami i gruntami włościan wskazuje 
na dobrodziejstwo oczynszowania chłopów. 

Struktura własności ziemi, a więc i gospodarka, zostały zmienione wskutek 
uwłaszczenia chłopów w 1864 r.M) W Karniszynie 24 chłopskie rodziny otrzymały 
na własność w sumie 405 morgów i 24 pręty gruntu (1 mórg [morga] = 0,56 ha) 
oraz jako serwituty prawo użytkowania, wspólnie z dworem, paśnika w lesie przy-
ległym do wsi Kobyla Łąka na przestrzeni 160 morgów w miejscach nie zarośnię-
tych. Wypasać mogli 21 koni, 160 szt. bydła rogatego i 264 sztuki owiec. Otrzy-
mali również prawo zbierania drewna na opał w bieżuńskim lesie. Dozwolone to 
było nie przez cały rok, a przez 6 zimowych miesięcy, 2 razy w tygodniu we wtorki 
i piątki, jednakże bez użycia siekiery. Karniszyńscy włościanie zawarli więc 
z dziedzicem w Bieżuniu dobrowolną umowę potwierdzoną przez Komisję Wło-
ściańską. Mocą tej ugody, rezygnując z wyżej opisanych serwitutów, otrzymali 
138 morgów gruntu ornego (pewno tylko w użytkowanie — uwaga autora). Pozo-
stałe grunty użytkowane były przez dziedzica. Gospodarstwo folwarczne prowa-
dzone dwunastopolowo miało łącznie 529 morgów, w tym 427 morgów ziemi ornej, 
36 morgów łąk i 66 morgów zakrzaczonych pastwisk. Opodatkowanie folwarku 
wynosiło 33 rsr. (rubli) i 94'/2 k. (kopiejki). Dla porównania: folwark w Sadłowie 
opłacał 1010 rsr., w Sośnicy 4 rsr. 

W 1874 r. budynki folwarczne to: 3 czteroizbowe drewniane domy dla służby 
folwarcznej, 2 stodoły, owczarnia, stajnia. Oprócz tego dom szynkowy (we wsi), 
w którym mieszkał trudniący się wyszynkiem Żyd, Lewin Goldszlak. Młyna nie 
było. Stary został rozebrany, nowego jeszcze nie zbudowano. Przy moście z upu-
stem, na trakcie z Bieżunia do Żuromina, wbite były w dno rzeki 23 nowe pale 
celem posadowienia na nich młyna.55' Budowę sfinalizowano w następnych la-
tach. Wynika to z dokumentów pochodzących z 1887 r. 

W 1880 r. folwark Karniszyn oddzielono od dóbr Bieżuń. W 1887 r. wieś 
miała 23 domy, 333 mieszkańców, 933 morgi gruntów uprawnych i 134 morgi 
nieużytków (jest to łączna powierzchnia gruntów chłopskich i folwarcznych).56' 

W 1908 r. na podstawie postanowienia gubernatora płockiego powierzchnię 
gruntów chłopskich ustalono na 221 dziesięcin i 317 sążni, czyli około 430 mor-
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gów (poprzednio wynosiła ona 405 morgów), zniesiono natomiast niektóre serwi-
tuty.57» 

W odrodzonej Polsce przejęty na własność państwa majątek (folwark) po po-
miarze w 1921 r. miał łącznie z gruntami pod zabudowę, wodami i drogami 
349,3249 ha. Majątek został rozparcelowany w 1922 г., a działki o powierzchni 
2,5 do 16 ha rozprzedano rolnikom na raty z pozostawieniem ok. 120 ha gruntów 
ornych i łąk jako własność Skarbu Państwa.58' W administrowanie otrzymała tę 
ziemię, podobnie jak w Bieżuniu, dyrekcja Lasów Państwowych w Siedlcach, były 
to dwa kompleksy: jeden — Majątek Państwowy (osada młyńska) Karniszyn o 
obszarze 31,5103 ha,59) drugi — Majątek Państwowy Karniszyn - Ośrodek — 
miał 89,4087 ha powierzchni, w tym 73,877 ha ziemi ornej i 14,5444 ha łąk.60) Na 
tej działce znajdowały się zabudowania folwarczne w złym stanie oraz cegielnia.61' 
Działkę Karniszyn (osada pomłyńska) dzierżawiło kilku rolników oraz użytkowa-
ła szkoła w Bieżuniu. Grunty i budynki Karniszyn - Ośrodek dzierżawił początko-
wo Ksawery Lech, a następnie Kazimierz Górecki. 

W 1929 r. decyzją ministra rolnictwa, zgodnie z ustawą z 1926 r. o wykonaniu 
reformy rolnej, Majątek Państwowy Karniszyn - Ośrodek został przeznaczony do 
parcelacji. Podzielono go na 18 działek, które sprzedano rolnikom na raty płatne 
przez 30 lat. 1 października 1929 r. rolnicy ci zostali wprowadzeni na grunt.62' 

W 1938 r. orzeczeniem wojewody warszawskiego dokonano parcelacji Mająt-
ku Państwowego Karniszyn (osada pomłyńska). 17 działek po ok. 2 ha sprzedano 
rolnikom z Bieżunia i Karniszyna na podobnych zasadach kredytowych.63' 

W ten sposób całość gruntów Karniszyna przeszła na własność gospodarzy -
chłopów. Obok Karniszyna — dawniej miasta — powstała nowa administracyjnie 
wieś — Karniszyn - Parcele, która ma obecnie 26 gospodarstw z siedliskami zbu-
dowanymi w rozproszeniu i 118 mieszkańców. 

Relacje współczesnych 

Obecni mieszkańcy Karniszyna, choć nie wszyscy, wiedzą, że wieś ta była daw-
niej miastem. Znają lokalizację zamku i kościoła. Mówią o tunelu z zamku karni-
szyńskiego do Bieżunia. Najstarsi spośród nich, tutejsi rodacy64', podają pewne 
szczegóły z lat dwudziestych. Pamiętają drewniany młyn przy skrzyżowaniu dróg 
do Mławy i Żuromina, poruszany „wielkim kołem". Mełło się w nim mąkę pytlo-
wą i razową oraz kaszę jaglaną. Po pierwszej wojnie światowej młyn był własno-
ścią państwa. Dzierżawił go Jan Nerla. Obok młyna stał drewniany dom. Dwie 
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izby były mieszkaniem młynarza, w dwóch następnych funkcjonowała karczma. 
Po wyjeździe Jana Nerli ok 1927 r. budynki zostały rozebrane, maszyny wywiezio-
ne, spiętrzenie Luty zanikło. Po parcelacji w 1922 r. jako własność państwa pozo-
stał folwark, którego budynki znajdowały się w połowie obecnej drogi idącej od 
mławskiej szosy do Sadłowa, gdzie obecnie są posesje Zdzisława Końpy i Zofii 
Kowalskiej. 

Można też dowiedzieć się, że krzyż w kruchcie bieżuńskiego kościoła i kro-
pielnica wyżłobiona w kamieniu, obraz św. Mikołaja i procesyjny, metalowy krzyż 
pochodzą z kościoła w Karniszynie.65' 

Niektórzy słyszeli od przodków, ze kościół, zahaczony rybacką siecią zapadł 
się w bagnach i jeszcze do niedawna nad łąkami czasem dzwoniły dzwony. Teraz 
już ich nie słychać. 
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cyjne założenia obronnego, Łódź 1985, mps w zbiorach Państwowej Służby Ochrony Zabytków 

w Ciechanowie, syg. Av. 41 - 56, s. 5. 

12. J.W. Smoniewski, Materiały . ;A. Borkiewicz-Celińska, Słownik... 

13. Zob.: przypis 11. 

14. M. Przedpełski, O powiecie..., s. 59; relacja sołtysa Czesława Domozycha z lipca 1995 r. 

15. Badania i diagnozy archeologicznej grupy badawczej; patrz przypis 11. 

16. Relacja Jana Krajnika (właściciela „Dębowca") oraz Krzysztofa Ilskiegozlipca 1995 r. 

17. Są to przypuszczenia autora oparte m.in. na twierdzeniach Tadeusza Zajdzińskiego — nauczyciela 

geografii ( 1982); tunel w języku staropolskim to tajemne przejście — nie należy utożsamiać z przej-

ściem podziemnym. 
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18. Dane uzyskał autor telefonicznie od dr. Kazimierza Pacuskiego w Instytucie Historii PAN. 

19. A. Borkiewicz-Celińska, Słownik...; Kacper Niesiecki, Herbarz Polski, Lipsk 1840, t. V, s. 37, T. VII, 

s. 207; J. W. Smoniewski, Materiały...; Diecezja..., s. 455; M. Przedpełski, zbiory własne, teczka „Kar-

niszyn", luźne notatki; Wiktor Wittyg, Nieznana szlachta polska i je j herby, Kraków 1908, s. 130 

przypisuje Karnińskim herb „Prus 2". Dla ścisłości: Karnińscy z Wieczwny to inaczej Wieczwińscy, 

u poszczególnych autorów pisownia miejscowości jest różna — autor jąpowtarza. 

20. AGAD, Księga Płocka Grodzka Wieczysta, obi. 6, k. 9-1 lv, fotokopia i tłumaczenie z łaciny na jęz. 

polski, mps. w zbiorach M. Przedpełskiego. 

21. AGAD, Księga..., obi. 16, k. 291-295v, fotokopia w zbiorach M. Przedpełskiego. 

22. W. Wittyg, Nieznana szlachta..., s. 130. 

23.A. Borkiewicz-Celińska, Słownik... 

24. Diecezja..., s. 455; K. Niesiecki, Herbarz..., Lipsk 1839, s. 450-452; Eleonora Bergman, Historia 

budowy miasta Bieżunia (w:) „BZH", 1995, nr 5, s. 21 -26; AGAD, Księga..., obi. 8, k. 70v, Inwentarz 

dóbr bieżuńskich z 1735 г., fotokopia w zbiorach M. Przedpełskiego; Biblioteka PAN w Krakowie, 

syg. 4318, Inwentarz dóbr Bieżuń i Żuromin z 1836 г., odpis mps w zbiorach M. Przedpełskiego; 

Archiwum Państwowe Miasta Stołecznego Warszawy oddz. w Mławie (dalej APWoM), Hipoteka 

Mławska, syg 152, zbiór dokumentów osady Bieżuń. 

25. Uwłaszczenie przeprowadzono na podstawie Najwyższego Ukazu z dn. 26 maja/7 czerwca 1848 r. 

i 19 lutego/2 marca 1864 г., zob : APWoM, syg. 152, zbiór... 

26. APWoM, Hipoteka Mławska, syg. 1276,1.11, k. 4. 

27. Tamże, k. 8. 

28. Tamże, syg. 1026, k. 5. 

29. A. Borkiewicz-Celińska, Słownik...; M. Przedpełski, O powiecie.., s. 627; St. Pazyra, Studia z dziejów 

miast na Mazowszu od XII - XX w., Lwów 1939, s. 66. Herbu miasta nie podaje żaden z ww. auto-

rów. 

30. Tamże, s. 285. 

31. M. Przedpełski, O powiecie..., s. 627. 

32.A. Borkiewicz-Celińska, Słownik... 

33. St. Pazyra, Studia z dziejów..., s. 96 

34. Tamże, s. 299; Miasta Polskie w Tysiącleciu, praca zbiorowa pod red. Stanisława Pazyry, Wrocław— 

Warszawa — Kraków 1967, t. II, s. 475 podaje: w rejestrze pogłównego z lat 1662-74 Karniszyn jest 

wsią o 50 mieszkańcach, w końcu XVIII w. miał ok. 100 mk., w końcu XIX w. — ok. 350 mk., 

w 1921 г. — 3 6 domów i 278 mk., w 1939 г. — 2 5 4 mk., w 1961 г. — 337 mk. (dane z XX w. dotyczą 

prawdopodobnie Karniszyna wsi i Parceli — uwaga autora). 
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35. Łan, czyli włóka —ok. 43 morgi, czyli ok. 24 ha. Autor używa terminów zgodnie ze źródłami. 

36. A. Borkiewicz-Celińska, Słownik... 

37. Adolf Pawiński, Polska XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym. Warszawa 1892, t. V, 

s. 37,124. Nazwy wsi i imion autor podaje zgodnie ze źródłem. 

38. A. Borkiewicz-Celińska, Słownik... 

39. Archiwum Parafii Rzymsko-Katolickiej w Bieżuniu (dalej APRKB), odpis księgi urodzonych w latach 
1756-1802. 

40. A. Pawiński, Polska XVI w... . , s. 54,66. 

41. Nie istniejąca już wieś Boża Wola (Bożawolia) znajdowała się zapewne między Sadłowem a Dęb-

skiem. Nie istniejąca już wieś Grotki położona była (być może) na pn.-zach., obok Karniszyna, zob. 

M. Przedpełski, O powiecie..., s. 628 (uzupełnienie). 

42. A. Pawiński, Polska XVI w.... , s. 54,66. 

43. Diecezja..., s. 455,464;A. Borkiewicz-Celińska, Słownik...; J.W. Smoniewski, Materiały..., k. 91. 

44. A. Pawiński, Polska XVI w.... , s. 54. 

45. M. Przedpełski, zbiory własne, teczka nr 20, cz. I, luźne notatki, K. 116, 118;wg relacji Czesława 

Domozycha, na wysokiej łące poza koryciskiem właściciel gruntuAlfons Kaniecki wyorywał ludzkie 

kości. 

46. Zob.: przypis 11. 

47. Diecezja..., s. 456; zob. również: przypis 45. 

48. Ks. L.Ol., Wiadomość. Z. KorTesp. przegl. Kat. pog. nr 49,1893 г., rps w zbiorach M. Przedpełskiego. 

49. APRKB, odpis...;A. Borkiewicz-Celińska, Słownik..., s. 114 podaje, że kościół w Kamiszynie istniał 

do 1758 r. 

50. Są to przypuszczenia ks. kan. Stefana Zaleskiego — bieżuńskiego proboszcza. 

51. Relacje: Jana Szczechowicza (z 1985 г.); Genowefy Oleksiak, Weroniki Czyżyk, Stanisławy Szczecho-

wicz i Czesława Domozycha (z 1995 г.). 

52. AGAD, Księga Płocka Grodzka, obi. 8., k. 70v., fotokopia w zbiorach M. Przedpełskiego. 

53. Dodatek do Dziennika Departamentowego nr 6 z 1811 г.; Biblioteka PAN w Krakowie, syg. 4318, Inwentarz..., s. 7, 14,15. 

54. Zob.: przypis 25. 

5 5. AP WoM, varia dokumentowe, Obwieszczenie Pisarza Trybunału Cywilnego w Płocku z maja 1870 r. 

o zajęciu i zaaresztowaniu celem sprzedania w drodze przymusowego wywłaszczenia dóbr ziemskich 

66 



Bieżuń, które są wlasnościąAleksandry z Wieczfińskich Sicheń; APWoM, syg. 152, Zbiór dokumen-

tów os. Bieżuń, Inwentarz dóbr bieżuńskich z 1874 r. (załącznik w sprawie licytacji dóbr należących 

do Ignacego Oborskiego juniora) wypisy mps w zbiorach M. Przedpełskiego, s. 5 ,6 ,7 . 

56. M. Przedpełski, O powiecie..., s. 627. 

57. APWoM, syg. 1026, k.7. 

58. Tamże, k. 5. 

59-APWoD, ροζ 494,Akta parcelacyjne Karniszyna w 1938. 

60. Tamże, Akta parcelacyjne Kamiszyn - Ośrodek w 1929 г., Rejestr pomiarowy. 

61. APWoD, ροζ. 496, dział I, к. 1 — budynki to: dom mieszkalny z bali ( 14x7x3,4 m, szopa, (kuźnia) 

z desek (11x5x2,3 m), stodoła ceglano-drewniana (60x19x4 m), obora z kamienia (60x20x6 m), 

chlewiki i ustęp; cegielnia nie jest opisana, nie figuruje także w inwentarzach z XVIII i XIX w. 

62. Tamże, k. 5, 10,21, 24, 26,27, 49, 52, 55; czynności geodezyjne wykonał geometra przysięgły Jan 

Rogóyski; wnioski o sprzedaż działek złożyło 70 osób, w tym 10 b. żołnierzy wojny polsko-bolszewic-

kiej (żadnemu z nich działki do kupna nie przyznano). Utworzone zostały 4 odrębne gospodarstwa, 

które sprzedano b. dzierżawcy Kazimierzowi Góreckiemu (po spłaceniu zaległej dzierżawy) o po-

wierzchni 17,5 ha oraz trzem b. służącym po ok. 6 ha, między nich rozdzielono również budynki, 

pozostałe 2 do 4 ha działki uzupełniły istniejące już gospodarstwa (po parcelacji w 1922 г.). Należność 

obliczono w złotych w złocie, a pierwsza rata wyniosła 10% należności. Dla przykładu: gospodarstwo 

przyznane Tadeuszowi Góreckiemu wyceniono na 31 598 zł. w złocie. 

63 . APWoD, ροζ. 494, Akta parcelacyjne Majątku Państwowego Kamiszyn (osada pomłyńska). 

64. Relacje Weroniki Czyżyk ur. 1912., Czesława Domozychaur. 1917 г., Genowefy Oleksiak ur. 1912r., 

Stanisławy Szczechowicz ur. 1911 oraz z młodszego pokolenia — Krystyny Kanieckiej. 

65. W tej sprawie brak jest informacji w dokumentach kościelnych parafii Bieżuń. Z konsultacji z ks. kan. 

Stefanem Zaleskim i mgr. Jerzym Piotrowskim wynika, że z kościoła w Karniszynie może pochodzić 

jedynie kamienna kropielnica znajdująca się w kruchcie bieżuńskiego kościoła. Krzyż w kruchcie 

pochodzi z okresu, kiedy funkcjonował jeszcze kościół w Karniszynie (połowa XVIII w.), ale jest zbyt 

duży, aby mógł być umieszczony w małym, drewnianym kościółku w Karniszynie. Obraz św. Mikoła-

ja pochodzi z XIX w., a metalowy, procesyjny krzyż z początku XX w. 
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