
Oprac. Zespół  

Edycja źródeł do dziejów ziemi łomżyńskiej i wiskiej1 

Akta sejmikowe ziemi łomżyńskiej [materiał roboczy, z zachowaniem oryginalnej pisowni]2 

 

1603                 Łomżyńska grodzka  N 173 fol. 365. 

Actum Lomzae in curia regia 

feria secunda ante festum 

[nieczytelne] proxima anno Domini 

1603. 

 

 

Protestatio incolarum districtus Zambroviensis. 

 

Przyszedszy oblicznie do urzędu niniejszego grodzkiego łomzienskiego urodzony i 

slachetny Jan Grzymała podstarości zambrowski z Belczące … , Jan Zębrowski z Ozarow 

podwojewodzy łomzienski, Jan Zębrziczki burgrabia Zambrowski, Baltazar Żebrowski z 

Ozarow leśniczy zambrowski, Jan Puchalski z Puchał i Kotkow Lutostań, Mikołaj Głodowski 

z Wielkich Kołaków … Ozarowski z Zębrzicze, Jan i Maciej … , Jan i Kaspar Kołakowscy z 

Czocha … Dębu, Wojciech i Stanisław Maliszewscy z Wielkiego Maleszewa, Andrzej 

Milewski z Gardlina, Jan Głodowski z [nieczytelne] i innych niemało obywatele powiatu 

zambrowskiego imieniem swem i inszych braciej tegoż powiatu obywatelów świadczyli się 

solemniter i opowiadali przed temże urzędem łomzienskiem o to, że ich teraz doszła 

wiadomość, jakoby między artykuły sejmiku przeszłego łomzienskiego który się die 3 

Januarii odprawował, artykuł taki miał być ułożony: 

 Aby dwór króla jm. sądowy w miasteczku Zambrowie, gdzie się sądy grodzkie i 

sprawy urzędowe tegoż powiatu zambrowskiego zdawna odprawują, z tego mieszcza, gdzie 

teraz stać, na insze był przeniesiony, a iż ten dwór z rozkazania i kosztem kr. jm. Augusta na 

własnem grącie króla jm. za pilną instancyą obywatelów tamtego powiatu i z przyłączeniem 

grodu jest zbudowany, konstytucyą sejmikową uprzywilejowany, co i w rewizyą weszło. 

Przeto jako naonczas będąc praesentes na sejmiku pomienioni protestantes oponowali się 

temu prywatnemu wniesieniu strony plebana zambrowskiego i jego stryja uczynionemu, tak i 

teraz przed temze urzędem grodzkiem łomzienskiem, któremu to jest przy pamięci, o tem się 
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Materiał roboczy z zachowaniem oryginalnej pisowni. 



iterum atque iterum solemniter protestują. A tudzież też wyżej pomienioni protestantes 

imieniem swem i inszych obywatelów powiatu zambrowskiego solemniter się opowiadali o 

to, że ich teraz doszło z sejmiku wizkiego, który się tegoż dnia 3 Januarii odprawował iż 

między artykuły wizkie włożono taki artykuł, jakoby sztukę niemałą powiatu zambrowskiego, 

to jest: Maleszewo, Strękowo, Wonieczko i Grądy była przyłączona do powiatu wizkiego, a 

to ad instantiam Samuela Gra… de Kokoski slachcica wizkiego powiatu, który tylko na 

Grądziech na półtory włoki … suae, do czego żaden się nie przymieszał z obywatelów 

slachciców powiatu zambrowskiego tamtych wyżej pomienionych. A iż tu idzie o ujmę 

znaczną powiatu zambrowskiego ziemie łomzienskiej, idzie o prorogatywę urzędników 

ziemskich dożywotnych, także jmp. starostę łomzienskiego, gdyż tam między tamtemi 

majętnosciami prowenta króla jm. i rzeczyp. są znaczne i od rewizorów kaksowane, skąd i 

kwarta idzie, jako: jeziora, biele, lasy, bory, barci, etc., naczem tak strony jurisdykcyej, jako 

strony prowentów dożywotne prawo pana starosty łomzienskiego zaszło, o czem się 

podstarości zambrowski solemniter imieniem p. starosty opowiadał. Tedy aby tamten artykuł 

wizki przeciwko prawu i wolnościom, ad instantiam jednej osoby uczyniony, mieszcza ni 

miał, o ten się obywatele wyżej pomienioni, których ta wiadomość doszła, gdyż to pewnie 

wszystkich urzędników i obywatelów ziemie łomzienskiej officiet solemniter protestowali 

przed temże niniejszem urzędem grodzkim łomzienskiem. 


