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Kiedy Zambrów stał się miastem? 

 

Miasto nie powstaje od razu. Najpierw pojawia się osada, później wieś, a następnie, gdy wieś 

się rozrasta, staje się miastem. Tak musiało być i z Zambrowem. Przez wiele lat była to mała 

wioska, później wieś. Dopiero w II połowie XV w. rozrosła się na tyle, że mieszkańcy zażądali 

od władz Księstwa Mazowieckiego, by nadano jej status miasta. Ich prośba została 

zaakceptowana po potwierdzeniu, że Zambrów spełniał wszystkie wymagane kryteria. 

W roku 1479, 5239 po stworzeniu, władca Mazowsza, który panował nad regionem płockim, 

książę Janusz II, zgodził się na to, by nadać osadzie Zambrów prawo nazywać się miastem 

(Zombrow/Zomrow). Od tego czasu Zambrów mógł cieszyć się przywilejami miasta. Kilka lat 

później mieszkańcy ponownie zwrócili się do władz z zażaleniem, że nie organizuje się tu 

regularnie żadnych jarmarków i kupcy z okolicznych miejscowości omijają Zambrów, 

wymuszając tym samym na miejscowych podróż do sąsiednich miast w celu nabycia 

produktów. Wtedy książę Janusz II oficjalnie nadał ten przywilej Zambrowowi, podnosząc je 

do rangi powiatu. W tamtym okresie funkcjonowała już nazwa Zombrowo (Zambrowa).  

 

Prawa miejskie 

 

Władca zezwolił miastu na dwa jarmarki rocznie. Pierwszy 24 czerwca, w dzień św. Jana, drugi 

– 21 września, co znaczyło: jeden przed żniwami i drugi po żniwach. Mieszkańcy musieli 

czekać trzy czwarte roku do następnego jarmarku. Czterdzieści cztery lata później, kiedy miasto 

było już bardziej rozwinięte i podlegało mu kilka wiosek, w roku 1523, rząd Królestwa 

Polskiego, do którego w tamtym czasie de facto należało już Mazowsze, wyznaczył cztery 

 
1 Prezentujemy pierwszy fragment Księgi pamięci żydowskiej gminy Zambrów, która jest obecnie tłumaczona i 

przygotowywana do wydania w Łomżyńskim Towarzystwie Naukowym im. Wagów, w ramach środków 

pozyskanych z MNiSW. 
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dodatkowe jarmarki rocznie – w sumie było ich sześć. Było to oznaką rozwoju miasta, które 

uroczyście zostało raz jeszcze mianowane powiatem. W 1527, kiedy to Mazowsze oficjalnie 

stało się częścią Polski, przywileje Zombrowa ponownie zostały potwierdzone. 

 

W roku 1538 ogniem i mieczem został zniszczony Zambrów. Bitwa między Polską a Prusami, 

zbiegiem okoliczności, miała miejsce w Zombrowie. Wojska pruskie fortyfikowały się w tym 

miejscu, nazwanym później Pruszkami. Po drugiej stronie stali Polacy. Tymczasem miasto, 

które znalazło się w środku konfliktu, spłonęło, a wszyscy mieszkańcy uciekli. W roku 1575 

Zambrow należał do Ciechanowa, gdzie znajdował się zamek panującego szlachcica. 

Nowy król Polski, Zygmunt I, syn Kazimierza IV, serdecznie przyjął delegację z Zambrowa, 

wysłuchał ich skarg i obiecał pomoc. Nie było wśród nich Żydów. Zmniejszył podatki dla 

miasta, anulował wszelkie długi i odnowił przywileje miasta, gdyż oryginalny dokument 

nadania praw miejskich spłonął. Członkowie delegacji przysięgą potwierdzili treść spalonych 

dokumentów. 

 

Pierwsze wzmianki o Żydach 

 

Czy Żydzi byli już obecni w Zombrowie? Nie jest jasne, czy w mieście istniała już społeczność 

żydowska, ale wedle tego, co nam wiadomo: władze miasta zwróciły się do króla Zygmunta I 

o pozwolenie na przeniesienie dnia targowego ze środy na czwartek, by Żydzi mogli zakupić 

niezbędne na szabat rzeczy, gdyż populacja Żydów w tym rejonie nie była mała. Jednak kilka 

incydentów spowodowało, że ta liczba zaczęła się zmniejszać. Na podstawie przychodów [z 

dni targowych] można zauważyć: w roku 1620 przychody ze sprzedaży mięsa, miodu, alkoholu 

i zbóż wynosiła blisko 508 florenów (wartość florenów zbliżona była do guldenów), a 

przychody z roku 1673 roku spadły do 35 guldenów. Powierzchnia miasta i terenów 

przyległych wynosiła 52 włóki (1 włóka odpowiadała 20 morgom) i tylko 9 z nich było ziemią 

uprawną, zaś 49 pozostawało odłogiem.   

 

Nazwa miasta 

 

Udokumentowaliśmy już fakt, że nazwę zapisywano początkowo jako „Zambrowo”, później 

jako "Zombrow". Stanisław August II, który rządził w latach 1764-1795, używał nazwy 

"Zembrow" (według „Starożytnej Polski”, s. 530-533). W XIX wieku funkcjonowała już nazwa 

"Zembrow", po rosyjsku "Zambrow". Żydzi zawsze określali to miasto "Zembrow" (wedle 
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Pinkasu Tykocina) a w ostatnim stuleciu – Zembrowo. W spisie ludności żydowskich 

mieszkańców Warszawy z roku 1781 wymieniono, między innymi, Żydów którzy mieszkali w 

Warszawie, ale pochodzili z "Zembrowa". Jeden z nich zarejestrował się jako „pochodzący z 

Zembrowa”, inny – „z Zambrowa”. 

Nazwa Zamrow – Zambrow wydaje się pochodzić od nazwy Zambrzyce, rzeczki przy sztetlu, 

a może odwrotnie – to rzeka wzięła nazwę od sztetlu? Można przypuszczać, że w XIII albo w 

XIV wieku istniała tu pruska kolonia zakonu krzyżackiego (krzyżowców). Terytorium to, 

otoczone lasami, było miejscem wypoczynku niemieckich władców. Nazywano je Sommerhof, 

co [przypuszczalnie] Polacy później zmienili na Zomrow i, zgodnie z zasadami językowymi, 

'b' lub 'p' wstawiano między 'm' i 'r', na przykład: Klumar – Klumfurst, Kammer – Chamber, 

Numer – Number, itd. Tym sposobem Sommerhof stał się Zombrowem – Zambrowem. 

 

Sytuacja polityczna 

 

Administracyjnie Zambrów jest podzielony na dwie części: miasto właściwe (nazwane Osadą) 

i gminę (okoliczne miejscowości). Samo miasto było małe, w centrum znajdował się Rynek, z 

którego we wszystkich kierunkach odchodziły niedługie ulice. Graniczył z targiem końskim na 

zachodzie, z Poświętnem na wschodzie. 

Jednak gmina miała pod swoją jurysdykcją 20 wsi i osad; w 1880 r. były to już 44 wsie i 12154 

dusze. Mieszkali tam też Żydzi, niektórzy jako dzierżawcy ziemi (pokczary), ale większość 

zamieszkiwała wioski: Gardlin (Galyn, Ulica Białostocka, gdzie znajdowała się cegielnia 

Shlomleha Blumrosena), Grabówka, Górki, Grzymały, Długobórz, Wądołki, Wiśniewo, Wola 

[Zambrowska], Wierzbowo, Tabędz, Cieciorki, Laskowiec, Nagórki [-Jabłoń], Sędziwuje, 

Poryte [- Jabłoń], Pruszki, Konopki, Koretki, Klimasze, itd. 

 

Zambrów leży na Mazowszu, ziemi niezależnej, choć biednej, bogatej w wodę, ziemię orną, 

lasy, bydło i ryby – ale nierozwiniętej, także pod względem kulturowym. Po krucjatach w 

Niemczech, od roku 1096, miejscowi Żydzi zaczęli emigrować do Polski. W XII wieku tysiące 

niemieckich Żydów przybyło do Polski. Tysiące osiedliło się na Mazowszu, w starszych 

miastach tj. Płock, Czersk, Sochaczew, Wyszogród, Płońsk, Ciechanów itd.  

 

Z pełnym zapałem Żydzi zaczęli osiedlać się na Mazowszu i uprzemysławiać je. Żyli tu w 

spokoju i nie byli celem ataków. Dopiero kiedy Mazowsze zaczęło przyłączać się do Polski 

[właściwej], zaczęto ograniczać prawa obywatelskie Żydów. Mimo to Żydzi cieszyli się 
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przywilejami nadanymi im specjalnym prawem „Jus Judaicum” (Privilegium Judaeorum). 

Żydzi zintegrowali się z lokalną społecznością i przestrzegali prawa mazowieckiego, 

nazywając je nawet ‘naszym prawem’ (Jus Nostrum). W roku 1526 Mazowsze zostało 

przyłączone do Polski, stając się jednym państwem. Mazowieckich Żydów zaczęły 

obowiązywać prawa i ograniczenia, którym podlegali polscy Żydzi. 

 

Geografia i topografia 

 

Zambrów od niepamiętnych czasów należał do ziemi łomżyńskiej i jest drugim pod względem 

liczby ludności miastem. Pod koniec XV wieku Zambrów stał się oficjalnie powiatem. W roku 

1721 Sejm Polski wydzielił ze starostwa łomżyńskiego dwa dodatkowe: zambrowskie i 

kolneńskie. Starosta rezydował w Zambrowie.  

Zambrów położony jest przy lasach Cieciorki i Wądołki, niedaleko sławnego lasu Czerwony 

Bór (około 13 wiorst od Zambrowa). Na wschód od miasta leży Czyżew, gdzie znajduje się 

stacja kolejowa do Warszawy i Białegostoku, na zachodzie: Wysokie i Jabłonka, na północy 

stacja Czerwony Bór, Łomża i stolica prowincji, Białystok, na południu – Ostrów Mazowiecka. 

Trzy rzeczki otaczają miasto: 

A. Jabłoń – swoje źródło bierze w miejscowości Jabłonka, płynie przez Zambrów, po około 20 

wiorstach wpływa do Gaci; 

B. Prątnik – wypływa z miejscowości Prątnik, k. Sędziwuj;  

C. Zambrzyce – swoje źródło bierze w Wierzbowie i wpływa do Jabłoni.  

Jabłoń (albo Jabłonka) jest główną rzeką tego terenu.  

Zgodnie z rozporządzeniem ogłoszonym przez zambrowską społeczność na wniosek rabina, 

wszystkie rzeczki oficjalnie nazywano Jabłonią, w celu ułatwienia przygotowania 

obrzędowych dokumentów rozwodowych (get) w Zambrowie: stało się tak, ponieważ rzeka 

miejska musiała być udokumentowana w gecie. Miejscowa władza zaakceptowała tę 

propozycję. 

Około wiorsty od miasta, na wschód, znajdował się „uczastek” (okręg) wojskowy. Mieszkało 

tu wielu Żydów, którzy żyli ze służby wojskowej. Mieli tu swój własny Bet HaMedrash, dwa 

mosty – drewniany, przy ulicy Ostrowskiej i betonowy przy ulicy Czyżewskiej – łączące miasto 

z sąsiednimi osadami. 

 

Żydzi budują miasto 
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Żydzi wybudowali Rynek i, jeden po drugim, zaczęli budować domy wokół rynku i otwierać 

sklepy, tym samym przejmując centrum miasta i biorąc handel i przemysł w swoje ręce. Gojim 

skupili się wokół końskiego targu i Poświętnego i zajmowali się rolnictwem. Zambrów miał 

dobrą wodę pitną ze swoich źródeł. Główne źródło znajdowało się za Czerwonym Bet 

Hamidraszem i zaopatrywało ponad połowę miasta. Drugie źródło znajdowało się na samym 

Rynku, a wodę pobierano przy pomocy pompy. Nosiwody pobierali wodę z rzeki. 

Istniały dwa młyny parowe (obsługiwane przez Żydów), jeden młyn wodny i 4-5 żydowskie 

zakłady produkcyjne. Na ulicy Ostrowskiej, niedaleko źródła, znajdowała się duża żydowska 

plantacja roślin barwierskich. Po drugiej stronie miasta znajdowała się duża żydowska cegielnia 

(Gardlin). Żydzi mieli swój udział w przemyśle/handlu: destylowali whisky, produkowali wino, 

warzyli piwo, wytwarzali kwas chlebowy i wodę sodową. Według cenzusu z 1578 roku 

znajdowało się tu sześć gorzelni i osiem zakładów szewskich, które zatrudniały też 

pracowników, pięć rzeźni i osiem piekarni. W Zambrowie, otoczonym lasami jałowcowymi, 

warzono dużo piwa, które nazwane zostało „piwem jałowcowym”. Na podstawie spisów 

podatkowych ustalono, że w Zambrowie wyprodukowano 241 beczek piwa. 

Miasto konsekwentnie niszczone było przez pożary, plagi, powstania chłopskie, najazdy 

tatarskie, szwedzkie i pruskie, tak że w roku 5560 (1800) liczyło tylko 81 domów i 564 

mieszkańców. Część ludności mieszkała w barakach, gotowała i piekła pod otwartym niebem. 

W roku 1827 było już 91 domów (10 nowych domów w 27 lat!) a liczba ludności wzrosła do 

886 mieszkańców. W tym właśnie czasie zaczęła się żydowska inicjatywa i zaangażowanie w 

rozwinięcie miasta. W przeciągu 4-5 lat zbudowano cały rynek, z 30 nowymi żydowskimi 

domami. W każdym domu znajdowało się jeden lub dwa sklepy. Założono cmentarz, 

utrzymywano rabina, wybudowano synagogę, 2 domy nauki, łaźnię z mykwą, budynek sądu 

religijnego, założono jesziwę – Zambrów był miastem żydowskim. 

W roku 1868 w Zambrowie było 1397 Żydów, czyli około 60% ogółu ludności; w roku 1894 

jest tu już 1652 Żydów. W roku 1895, w czasie pierwszego wielkiego pożaru – według gazet – 

spłonęło ponad 400 żydowskich domów, w tym około 100 żydowskich sklepów i jadłodajni, a 

około 2000 żydowskich mieszkańców zostało bez dachu nad głową. Liczby mówią same za 

siebie. 

Żydzi z Zambrowa starali się uczynić miasto atrakcyjniejszym dla chrześcijan, szlachty, 

chłopów, farbiarzy, którzy, idąc do kościoła, pod drodze kupowali niezbędne rzeczy. Za 

miastem znajdował się nieukończony kościół z 1283 roku. Stał się ruiną i kilka razy padł ofiarą 

pożaru. Pod koniec XVIII wieku kanonik katedry płockiej, Marcin Krajewski, został 

proboszczem zambrowskiej parafii i, ku pamięci rodziców, odbudował drewniany kościół, z 
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dzwonem i domem pogrzebowym. Chrześcijanie z sąsiednich wiosek chodzili do kościoła w 

Szumowie, Jabłonce, Sędziwujach, itd., by w Zambrowie mógł powstać większy centralny 

kościół, który mógł pomieścić w każdą niedzielę setki wiernych. Stary kościół stał na zachód 

od miasta, tuż przy końskim rynku, i tam służył wiernym. Nowy kościół stał na wschodzie i 

przyciągał dziesiątki chłopów ze wszystkich wiosek, którzy wypełniali go w niedzielę, a tym 

samym zapełniali ulice i sklepy. 

Dwa lata po pożarze liczba Żydów znacząco wzrosła, co można zauważyć w spisie ludności z 

1897 roku, w którym w gminie Zambrów (łącznie z okolicznymi wioskami) było 10902 

mieszkańców, w tym 3463 Żydów, czyli prawie 32% ogólnej populacji. 

 

Kiedy Żydzi pojawili się w Zambrowie? 

 

Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Żydzi byli już na Mazowszu, w regionie Polski, w którym 

znajduje się Zambrów, od początku XIV wieku. Jednakże zubożałe Mazowsze nie miało dużo 

do zaoferowania, stąd niewielu Żydów się tam osiedliło. Oprócz tego sytuacja polityczna nie 

była sprzyjająca – najazdy pruskie i inne zniszczyły ten region. Dopiero na początku XVI wieku 

warunki zaczęły się poprawiać, litewscy książęta: Janusz I w Warszawie i Ziemowit IV w 

Płocku dążyli do pokoju pod egidą Polski. W konsekwencji warunki ekonomiczne także uległy 

poprawie. Pola i lasy rozkwitły na nowo, pełne ryb i zwierzyny, bogate w skórę, len i wełnę, 

miód i olej, stając się atrakcyjnym miejscem dla Żydów. Zakładano tu miasta i dlatego też po 

raz pierwszy, w roku 1471, słyszymy o Żydach w Łomży; diecezja płocka rozszerzyła swój 

ekumeniczny zasięg na rejon łomżyński i oskarżyła uczonego Stanisława Modzielowa z Łomży 

o napad na kupców żydowskich z Łomży i doprowadziła do jego aresztowania. 

Od roku 1549 Żydzi mazowieccy płacili podatek pogłówny za pośrednictwem Va'ad Arba 

Aratzot (Sejm Czterech Ziem), który zobowiązany był przekazywać Królestwu określoną sumę 

podatku rocznie. Podatek był pobierany zgodnie z ustalonymi zasadami ze wszystkich miast i 

miasteczek. Zambrów nie pojawia się na tej liście, ponieważ gmina żydowska tam jeszcze nie 

istniała. Tykocin, który był jednym z trzech centralnych miast na Podlasiu i pobierał podatek 

pogłówny od żydowskich mieszkańców Łomży, Grodna i innych miast, narzucił podatek na 

okoliczne miejscowości, w których nie było gmin żydowskich, regulował też sprawy między 

Żydami i gojami; pilnował tego, by jedna strona niesprawiedliwie nie odbierała środków do 

życia drugiej: czy to przy dzierżawie ziemi, destylowaniu alkoholu, czy polach i ogrodach, 

mleku i bydle, młynach, itd. Jeśli znajdowała się tam większa społeczność, Tykocin narzucał 

ten obowiązek na nią lub na sąd religijny sztetlu; jeśli wspomniano w aktach jakieś miasto z 



 7 

regionu, nawet tak duże jak Białystok, należało dodawać ‘koło Tykocina’, ponieważ Tykocin 

był stolicą okręgu do roku 1764, kiedy to polski sejm rozwiązał Va'ad Arba Aratzot, który pełnił 

rolę rządu w rządzie i przyjął inny, lepszy system poboru podatku pogłównego od społeczności 

żydowskiej. Tykocin pozostał głównym miastem okręgu. Co do Tykocina, wiemy, że w roku 

1676 (5436) społeczność przyjęła postanowienie „pod groźbą klątwy składającej się z gaszenia 

czarnych świec, przy dźwiękach trąb i szofaru: nikt nie ma prawa podnieść ni ręki ni nogi, by 

przyczynić się do sprzedaży czy spożycia alkoholu, czy to przez licencję rządową, jako 

najemca, serwując napoje czy sprzedając je, itd. bez wiedzy i zgody gminy. Wszystko musi być 

przedstawione gminie i jej przywódcom, którzy muszą dokładnie zbadać sprawę, bez obecności 

wnioskodawcy. Cokolwiek zdecydują należy zapisać w Pinkasie gminy” (wszystko to na 

podstawie Pinkasu Va'ad Arba Aratzot s. 148). Pinkas społeczności Tykocina już nie istnieje, 

co było losem wielu pinkasów z innych miast. Jednak podczas I wojny światowej, kiedy Żydzi 

z Tykocina byli zmuszeni opuścić miasto – Pinkas znalazł się w rękach rabina z Białegostoku, 

Chaima Hertza. Jego wnuk, który jest dziś profesorem historii żydowskiej na Uniwersytecie w 

Jeruzalem, Dr Izrael Heilperin, w tajemnicy zrobił kopię protokołów ze starego Pinkasu 

Tykocina i w ten sposób zdołał zachować je dla potomności. Wśród tych protokołów (które 

wciąż funkcjonują w formie manuskryptu) znajdujemy nazwę Zambrowa wspomnianą w 

pojedynczych miejscach, co odnotowaliśmy. 

 

Żydzi w Zambrowie w roku 1716 

 

Wracamy do Zambrowa takiego, jaki był w tym czasie. Istnieje teoria, że na tym terenie już w 

XVI wieku istniało osadnictwo żydowskie, ale zostało rozwiązane na wniosek mieszkańców, 

którzy mieli prawo nie tolerować Żydów w swoim mieście (de non tolerandis Juudaeis), co 

miało miejsce w Łomży i dziesiątkach miast i miasteczek w Polsce. Nie posiadamy żadnych 

dokumentów, na podstawie których można by było to ustalić. Zambrów nie był ważnym 

ośrodkiem i nie podejmował poważniejszych przedsięwzięć, które uzasadniałyby wzmiankę w 

dokumentach rządowych. 

W Pinkasie Tykocina możemy wyczytać, że w roku 5476 (1716) wciąż nie było gminy 

żydowskiej mimo tego, że Żydzi tu mieszkali i prowadzili interesy. Na stronie 164 tomu 748 

Pinkasu napisano: „interes przynoszący zysk i dom, gdzie mieszkał R'Shmerl ben Yitzhak 

przeszły w ręce braci Yehudy i Shmuela, syna wspomnianego wcześniej Shmerla i mają prawo 

dożywotnio czerpać z nich zysk. Tak pozostaje nawet w przypadku, jeśli zmieni się Senior 

miasta czy w przypadku śmierci Seniora, czy w przypadku, kiedy goje przejmą interes na lata, 
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i jeśli ktoś chce odkupić interes z rąk gojów – nie ma do tego prawa, gdyż należy on wyłącznie 

do dzieci Shmerla”. Było to około roku 1716. 

Na stronie 271 tomu 769 roku 5476 (1716) znów mówi się, że Yitzhak syn R'Yaakova z 

Jabłonki wykupił koncesję (na użycie wozu), by pobierać „podatek koncesyjny” z powiatu 

zambrowskiego na ziemi łomżyńskiej. Wszystkie weksle koncesyjne z wcześniej 

wspomnianego powiatu są jego dożywotnią prerogatywą nawet w sytuacji, kiedy już nie 

mieszka w tym powiecie. 

 

Zambrów nie ma władzy nad Cieciorkami 

 

W tym samym Pinkasie, na stronie 797, w roku 5476 (1716) znajduje się odniesienie do ‘ostrej 

dyskusji, jaka miała miejsce między tykocińskimi i zambrowskimi Żydami na temat kontroli 

nad koncesjami alkoholowymi w Cieciorkach. Szlachcic z tego regionu wybudował na terenie 

swojej posiadłości gorzelnię i wydzierżawił ją Żydom. Jak było w zwyczaju, Żyd nie mógł 

samowolnie dzierżawić takiego obiektu – mógł to zrobić tylko za pośrednictwem gminy 

Tykocin. Jednak gmina wydała pozwolenie na dzierżawę R'Jekuthielowi. Zambrowscy Żydzi 

przekonywali, że przysługuje im pierwszeństwo do dzierżawy, z powodu bliższej odległości. 

W tym samym roku, na tej samej stronie, zapisano, że dzierżawa gorzelni w Cieciorkach, które 

położone są koło Zambrowa, została sprzedana przez Radę Gminy Żydowskiej panu 

Jekuthielowi synowi R'Mordechaja i „żaden Żyd nie może naruszać jego terytorium, gdyż 

należy ono do niego dożywotnio” – potwierdzono, że Cieciorki znajdują się dalej od granic 

Zambrowa i dlatego sprzedano ją dożywotnio R'Jekuthielowi. To znaczy: społeczność 

zambrowska nie ma wpływu na to, czy gorzelnia zostanie wydzierżawiona Żydowi z Zambrowa 

czy Żydowi z Jabłonki, ponieważ Cieciorki znajdują się daleko od granicy Zambrowa i tym 

samym nie należą do niego. 

 


