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Warszawa — Ostrów Mazowiecka 2004 

Mówi się, że ludzie i rzeczy mają  swoją  historię. Książka, która leży 
przed Czytelnikiem ma właśnie taką  historię. Pisana przez wiele 
międzywojennych lat przez mojego Pradziadka — Jana Dolęgę-Zakrzewskiego, 
Burmistrza miasta Ostrowi Mazowieckiej w latach 1930-1933 — musiała bardzo 
długo czekać  na druk. Pisana była z myślą  o zbliżającej się  w 1934 roku 
pięćsetnej rocznicy nadania praw miejskich Ostrowi. Nie ukazała się  wówczas 
ze względów prozaicznych - braku odpowiednich funduszy. Śmierć  Pradziadka 
w 1936 roku, wybuch II wojny światowej, nie sprzyjały jej wydaniu. Dopiero 
zbliżająca się  pięćset trzydziesta rocznica nadania praw miejskich Ostrowi stała 
się  powodem zainteresowania pozostawionymi przez Pradziadka archiwaliami. 
Opracowania ich podjął  się  mój Stryjeczny Dziadek (rodzony brat mego 
Dziadka) Adam Wiesław Zakrzewski. To Jemu zawdzięczamy opracowanie 
Pradziadkowych archiwaliów. A rzecz to nie była (i nie jest nadal) taka łatwa. 
Zbiory, mimo poważnego uszczuplenia w czasie okupacji hitlerowskiej, 
przedstawiające znaczną  wartość  dla historyka, składają  się  z zapisanych 
odręcznie zeszytów i pojedynczych kart. Ich odczytanie nie jest rzeczą  prostą, 
wymagają  cierpliwości i czasu. Adam W. Zakrzewski wybrnął  z zadania 
znakomicie. Obecnie wszystkie rękopisy i dokumenty znajdują  się  w moim 
posiadaniu. Część  z nich czeka jeszcze na opracowanie. Niektóre nie zostały 
dotychczas wykorzystane w publikacjach historycznych. 

Maszynopis noszący tytuł  Zbiór materiałów do monografii miasta 
Ostrowi Mazowieckiej ujrzał  światło dzienne w 1962 roku. Przekazany 
badaczom okazał  się  ważnym źródlem historycznym, wielokrotnie cytowanym 
w poważnych opracowaniach historyczno-regionalnych". Maszynopis nie jest 
jednak książką. Dotarł  on do historyków, ale dla szerszej publiczności pozostał  
zapewne tylko ciekawostką. Toteż  z niekłamaną  radością  przywitałem 
propozycję  wydania Zbioru przez Urząd Miasta Ostrowi Mazowieckiej, 
kierowany przez Pana Mieczysława Szymalskiego, dzisiejszego Burmistrza 
Miasta. A i okazja jest niezwykła, bo związana z pięćset siedemdziesięcioleciem 
nadania praw miejskich Ostrowi Mazowieckiej. Jestem pewien, że książka 
znajdzie swoich Czytelników, i być  może stanie się  bodźcem dla dalszych badań  
nad historią  Ostrowi Mazowieckiej. To życzenie kieruję  przede wszystkim do 
studentów historii pochodzących z Ostrowi. 

Wymienię  tylko kilka pozycji: Ostrów Mazowiecka. Z dziejów miasta i powiatu, praca 
zbiorowa pod redakcją  Stanisława Russockiego, Mazowiecki Ośrodek Badań  Naukowych, 
Książka i Wiedza, Warszawa 1975; Mieczysław Bartniczak, Ostrów Mazowiecka i okolice. 
Panorama historyczno-krajoznawcza, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 
Warszawa 1987; Zofia Mirkowicz, Ostrów Mazowiecka w okresie międzywojennym 1918-
1939, Ostrołęka 1988. 
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Fakt ukazania się  książki jest dla mnie dodatkowo ważny. Dzisiaj 
w Ostrowi Mazowieckiej nie mieszka już  żaden potomek Jana Dolęgi-
Zakrzewskiego. Książka jest zatem przypomnieniem związków rodziny z tym 
mazowieckim miastem. Obecnie żyje szesnaście osób wywodzących się  od 
Jana, Burmistrza Ostrowi, ale piszący te słowa jest wśród nich ostatnim 
noszącym nazwisko Dolęga-Zakrzewski. To zobowiązało mnie do specjalnego 
zainteresowania się  spuścizną  po Pradziadku. Cieszę  się  ogromnie, że po 
siedemdziesięciu latach praca Pradziadka ukazuje się  w formie książki. 

Niniejsza edycja opiera się  na maszynopisie z 1962 roku opracowanym 
przez Adama W. Zakrzewskiego. Nie wprowadzono do tekstu właściwie 
żadnych korekt. Jeśli są  jakieś  poprawki to mają  one charakter kosmetyczny. 
Dodałem kilkanaście przypisów od siebie (oznaczone - L.Z.), które mają  na celu 
lepsze zrozumienie tekstu. 

Kończąc Przedmowę  składam serdeczne podziękowania obecnym 
Władzom Miasta życząc dalszej owocnej pracy na rzecz Ostrowi Mazowieckiej, 
a Mieszkańcom lepszych perspektyw, w tak trudnej i ciągle zmieniającej się  
rzeczywistości. 

Leszek S. Zakrzewski 

Warszawa, w marcu 2004 roku 

WSTĘP 

Zawarte w niniejszym „Zbiorze" materiały dotyczą  przeszłości miasta 
OSTROWI MAZOWIECKIEJ. 
Materiały te zostały zebrane, względnie opracowane w okresie lat 1920-1935 

przez długoletniego mieszkańca Ostrowi a zarazem jej ostatniego burmistrza 
z wyboru — mojego Ojca — JANA ZAKRZEWSKIEGO. 

Myślą  przewodnią  Ojca, jaką  kierował  się  przy gromadzeniu i opracowywaniu 
omawianych materiałów - było opracowanie i opublikowanie pierwszej 
monografii ukochanego przez Niego miasta — Ostrowi, monografii pełnej 
i szczegółowej, opartej na wiarygodnych zapisach i dokumentach archiwalnych 
oraz na źródłowych publikacjach historycznych. 
Niestety, przewlekła choroba zakończona śmiercią  w 1936 r. nie pozwoliły 

Janowi Zakrzewskiemu zakończyć  rozpoczętego dzieła. 
Pozostawione przez Niego rękopisy, pieczołowicie przechowywane przez 

rodzinę  czekały chwili, kiedy któreś  z Jego dzieci poważnie zajmie się  nimi 
i doprowadzi rozpoczętą  i daleko już  zaawansowaną  pracę  monograficzną  do 
końca. 
Wybuch wojny 1939 r., klęska jaką  poniósł  Kraj, koszmarna okupacja 

hitlerowska i związane z nią  ciężkie warunki bytowania, a wreszcie niepewność  
jutra — nie stwarzały jednak w rodzinie Jana Zakrzewskiego warunków 
odpowiednich do zajmowania się  sprawą  rękopisów Ojca. W tym okresie zbiór 
rękopisów został  znacznie uszczuplony przez męty społeczne, grabiące 
opuszczone domostwa i niszczące wszystko co im wpadło w ręce (rodzina 
J. Zakrzewskiego opuściła swój rodzinny dom we wrześniu 1939 r. uciekając 
przed Niemcami na wschód, a w 1944 r. musiała również  wynieść  się  z domu 
z racji wysadzania przez uciekających Niemców — elektrowni, sąsiadującej 
z naszym domem). 
Po roku 1945, pierwsze lata niepodległości, lata przystosowywania się  

społeczeństwa do nowej rzeczywistości i organizowania sobie od nowa 
warunków bytowania — również  nie stwarzały w naszej rodzinie atmosfery 
i warunków - odpowiednich do głębszego zainteresowania się  Ojcowskimi 
materiałami monograficznymi. 
Dopiero w 1952 roku — gdy po kilkuletniej wojaczce wróciłem do życia 

cywilnego i ustabilizowałem się  w Warszawie — postanowiłem zająć  się  
pozostawioną  przez Ojca spuścizną  monograficzną. 
Przystępując do jej przeglądania bylem pewny, że znajdę  ją  tak obfitą, jaką  

znalem sprzed 1939 r. Niestety — w materiałach, które teraz dokładnie 
przestudiowałem — stwierdziłem znaczne braki i to przeważnie w grupie 
oryginalnych opracowań  Ojca, stanowiących gotowe już  rozdziały do mającej 
powstać  monografii. Nie znalazłem w rękopisach znanego mi sprzed 1939 r. 
opracowania dotyczącego nazwy i herbu Ostrowi (objętość  1 zeszyt 



trzydziestokartkowy), nie znalazłem pracy dotyczącej roku 1863 (1 zeszyt 
szesnastokartkowy) oraz pracy obrazującej okres od 1863 r. do 1918 r. 
(2 zeszyty szesnastokartkowe). 
Najprawdopodobniej oprócz wyżej wymienionych materiałów zaginęło i wiele 

innych — lecz jakich — nie potrafię  ustalić, ponieważ  odpowiedniego spisu 
materiałów pozostawionych przez Ojca — nie mieliśmy w rodzinie. 
Pozostające obecnie w moim posiadaniu materiały — pomimo uszczerbku, jaki 

zbiór poniósł  w okresie wojennym — przedstawiają  sobą  znaczną  wartość  
monograficzną. Nie są  one jednak uporządkowane — ani pod względem 
problemowym ani też  chronologicznym, lecz stanowią  zupełnie luźno 
sporządzony zbiór odpisów dokumentów archiwalnych, wypisów z ksiąg 
grodzkich, kościelnych, i sądowych oraz krótkich opracowań  Ojca — 
obejmujących w sumie kilka zeszytów brulionowych i kilkaset luźnych kartek 
i kart. 
W okresie ostatnich lat uporządkowałem częściowo grupę  rękopisów, 

stanowiących podstawowe dokumenty związane z Ostrowią. Reszta jednak 
materiałów pozostaje nadal w oczekiwaniu na odpowiednie zajęcie się  nią. 
Gdy w końcu 1961 r. Obywatel Jerzy Molak — Przewodniczący Prezydium 

Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowi Mazowieckiej zwrócił  się  do mnie 
z prośbą  o udostępnienie Miejskiemu Komitetowi Obchodu 530-lecia miasta 
Ostrowi Maz. — posiadanych przeze mnie materiałów monograficznych — dla 
wykorzystania ich przy opracowywaniu monografii Miasta przez wyżej 
wymieniony Komitet - zgodziłem się  na to pod warunkiem, że zamiast 
nieuporządkowanych i trudnych do odczytania rękopisów Jana Zakrzewskiego — 
przekażę  Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowi — zbiór ich 
maszynowych odpisów. 
Niniejszy „Zbiór materiałów do monografii m. Ostrowi Mazowieckiej" jest 

właśnie zbiorem, jaki zgodnie z moją  obietnicą  wykonałem dla Miejskiej Rady 
Narodowej w Ostrowi Mazowieckiej. 

Przekazując go dzisiejszym Gospodarzom Ostrowi Mazowieckiej pozwalam 
sobie złożyć  dla Nich i dla Ich Następców gorące życzenia, aby pracą  swą  — 
w oparciu o znajomość  przeszłości miasta — prowadzili Ostrów do coraz 
większego rozkwitu i dobrobytu. 

UWAGI DLA KORZYSTAJĄCYCH ZE „ZBIORU". 

Znajdujące się  w „Zbiorze" dokumenty i opracowania podałem w układzie 
chronologicznym z tym, że w początkowej części „Zbioru" starałem się  
zgromadzić  raczej same dokumenty archiwalne, a w końcowej — opracowania 
Jana Zakrzewskiego. 
Każdy dokument i opracowanie zaopatrzyłem w prawym rogu jego pierwszej 

karty w krótką  charakterystykę  treści, rok sporządzenia oraz źródło 
pochodzenia. 
Przypisy w dokumentach wykonane przez Jana Zakrzewskiego — oznaczone są  

inicjałami J. Z. 
Przypisy dokonane przez Adama Zakrzewskiego znaczone są  inicjałami A. Z. 
Na końcu „Zbioru" umieściłem skorowidz obejmujący znajdujące się  

w „Zbiorze" materiały. 

A. Z. 

Warszawa, w lutym 1962 r. 
Adam Zakrzewski 



JAN ZAKRZEWSKI. NOTY BIOGRAFICZNE2  

- Urodzony 7 listopada 1866 r. na Mazowszu Górnym, w Ziemi Płockiej,  pow.  
Sierpskim — w majątku ziemskim Bialyszewo, należącym do jego rodziców — 
Szczepana i Józefy ze Smoleńskich małżonków Zakrzewskich. 

2 
Informacje o Janie Dolęga-Zakrzewskim można znaleźć  m.in. w następujących 

opracowaniach: Adam Zakrzewski, Wiadomości rodzinne, Cz. 1 (maszynopis), Warszawa 
1974; Mieczysław Bartniczak, Jan Dolęga-Zakrzewski ( 7. XI 1866 - 3. XII 1936), (w:) 
Zapiski Ciechanowskie, t. III, Ciechanów 1977, str. 104-113; Mieczysław Bartniczak, Ostrów 
Mazowiecka i okolice. Panorama historyczno-krajoznawcza, IWZZ, Warszawa 1987; 
Warszawski Dziennik Narodowy, czwartek, 10 grudnia 1936 r. - Nr 339-B-Rok II, str. 5; 
Sprawa Katolicka, Nr 51 - Łomża, niedziela 20 grudnia 1936 r., str. 6; Zorza, Warszawa, 
czwartek - 18 lutego 1937 r. - Nr 14, str. 8; Elżbieta Zielińska, Wpisani w historię. Słownik 
biograficzny województwa ostrołęckiego, TPO/WBP, Ostrołęka 1990, str. 179;  Stanislaw  
Kozicki, Historia Ligi Narodowej (okres 1887- 1907), Myśl Polska, Londyn 1964; 
Mieczysław Harusewicz, Za carskich czasów i po wyzwoleniu. Jan Harusewicz. Wspomnienia 
- Dokumenty, Londyn 1975; Ostrów Mazowiecka. Z dziejów miasta i powiatu,  pr.  zb. pod. 
red. S. Russockiego, MOBN, Książka i Wiedza, Warszawa 1975; Arkadiusz Kolodziejczyk, 
Odzyskanie niepodległości w 1918 roku — przebieg wydarzeń  na Mazowszu, (w:) Mazowsze 
w walce o niepodległość  kraju w latach 1794-1920, pod red. A. Koseskiego i A. Stawarza, 
LSW, Warszawa 2001, str. 298-299). (L.Z.) 
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- Początkowe nauki w domu rodzinnym a następnie do roku 1884 
w gimnazjum w Płocku. Jako uczeń  gimnazjalny — członek tajnego Kola 
Młodzieżowego Miłośników Historii i Literatury Ojczystej. W okresie 
wakacyjnym — zgodnie z założeniami wyżej wymienionego Kola 
Młodzieżowego — organizator tajnych kółek samokształceniowych w gminie 
Bialyszewo  pow.  Sierpski. 

- Początkowe nauki w domu rodzinnym a następnie do roku 1884 
w gimnazjum w Płocku. Jako uczeń  gimnazjalny — członek tajnego Kola 
Młodzieżowego Miłośników Historii i Literatury Ojczystej. W okresie 
wakacyjnym — zgodnie z założeniami wyżej wymienionego Kola 
Młodzieżowego — organizator tajnych kółek samokształceniowych w gminie 
Bialyszewo  pow.  Sierpski. 

- W 1885 r. wyjechał  do Rosji — do Pskowa — na studia w Instytucie Rolniczo - 
Geodezyjnym. Ukończenie studiów i uzyskanie tytułu „uczony geometra" 
w 1889 r. Podczas bytności w Pskowie — czynny udział  w życiu pskowskiej 
kolonii polskiej, szczególnie w zakresie tajnego nauczania ojczystej historii 
I literatury. 

Okres od zakończenia studiów do końca 1891 r. — praca na stanowisku 
geometry w powiecie ciechanowskim. W tymże okresie zawarcie związku 
małżeńskiego z Janiną  Humięcką. 

Od kwietnia 1892 r. do polowy 1913 r. — na stanowisku geometry 
powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej (wówczas Ostrów Łomżyński) - przy 
Łomżyńskim Gubernialnym Urzędzie do Spraw Włościańskich. 
W pierwszych latach po przybyciu do Ostrowi — decyzja pozostania w tym 
mieście na stale. Kupno posesji miejskiej i wybudowanie własnego domu. 
Serdeczna i ofiarna praca społeczna oraz polityczna na terenie miasta 
i powiatu, przez czynne członkostwo w licznych organizacjach tajnych 
i legalnych a między innymi w: Kole Polskiej Macierzy Szkolnej, 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Towarzystwie Dobroczynności, 
Stowarzyszeniu Spożywców „Spółka", Kasie Pożyczkowo — 
Oszczędnościowej, Kole Teatralnym, tajnych Kółkach Samokształceniowych 
(zorganizowanych po rozwiązaniu przez władze carskie Macierzy Szkolnej) 
itd. Kolportowanie na wsie powiatu ostrowskiego elementarzy Kazimierza 
Promyka (Konrada Prószyńskiego) oraz popularnej ojczystej literatury 
pięknej i historycznej. Organizowanie wiejskich ośrodków samokształcenia 
włościan. Akcje manifestacyjno — patriotyczne przeciwko carskim władzom 
(zamalowywanie godeł  carskich na gmachach rządowych, napisy 
patriotyczne na cerkwi, zniszczenie napisu na pomniku rosyjskim pod wsią  

Jakacią). Zbiórka funduszów na pomnik Mickiewicza w Warszawie. Z racji 
zajmowanego urzędu (geometra powiatowy) - obrona własności rolnej 
włościańskiej przed zachłannością  dygnitarzy rosyjskich, obdarzonych 
majątkami ziemskimi przez rząd carski po 1863 roku - dążącymi do 
zwiększenia stanu swego posiadania przez „wgryzanie się" w sąsiednie 
grunta włościańskie. Bezinteresowna praca dla miasta przy załatwianiu 
różnych spornych spraw gruntowych między mieszczanami ostrowskimi. 

- Od polowy 1913 r. do 1915 — na stanowisku głównego rzeczoznawcy — 
instruktora do spraw komasacji wsi w Centralnym Towarzystwie Rolniczym 
Królestwa Polskiego — z terenem działalności na cale Królestwo. 

W czasie pierwszej okupacji Polski (okres pierwszej wojny światowej) - 
ewakuowany przez Centr.  Tow.  Rolnicze do Rosji. Praca na obczyźnie 
w zorganizowanym w Rosji przez Polaków — Centralnym Komitecie 
Obywatelskim — na stanowisku Kierownika Oddziału CKO na obszar 
powiatu Rohaczewskiego (gubernia Mohylewska). Zakres działalności — 
organizowanie opieki i pomocy dla tysięcy polskich uchodźców, rzuconych 
losami wojny na tereny Rosji. Zakładanie szkól i przedszkoli, punktów 
sanitarno-lekarskich i warsztatów pracy, przytułków dla bezdomnych 
rodaków i schronisk dla najbiedniejszych. Udzielanie zasiłków pieniężnych 
i deputatów żywnościowych. Po utworzeniu Korpusu Wojska Polskiego 
zwanego Korpusem gen. Dowbór—Muśnickiego — organizowanie dla niego 
szwalni, pralni, piekarni i innych warsztatów gospodarczych. Kierowanie 
młodych uchodźców — Polaków w szeregi tych, od dzieciństwa 
oczekiwanych, oddziałów wojska polskiego. 
Po zajęciu terenów Rohaczew — Bobrujsk — Żłobin przez wojska niemieckie 
— w porozumieniu z gen. Lucjanem Zeligowskim — organizowanie akcji 
nielegalnego przechodzenia żołnierzy Polaków z armii niemieckiej (Ślązacy, 
Poznaniacy, F'omorzanie) do oddziałów polskich gen. Dowbór—Muśnickiego. 
Zaopatrywanie ich w fikcyjne dokumenty uchodźcze oraz w odzież  cywilną. 
Po rozbrojeniu Korpusu gen. Dowbór—Muśnickiego przez Niemców — 
organizowanie akcji odwrotnej — tj. przekształcanie żołnierzy polskich 
w cywilnych uchodźców, dla których istniała już  możliwość  powrotu do 
Kraju. 

- W drugiej polowie 1918 r. powrót z rodziną  z Rosji do Ostrowi. Dom 
ograbiony, cala posiadłość  zdewastowana. W listopadzie tegoż  roku — 
czynny udział  w rozbrajaniu Niemców. Organizowanie pierwszych władz 
miejskich i powiatowych. Przez parę  dni — zgodnie z wolą  miejscowych 
działaczy — pełnienie funkcji sekretarza starostwa. Starostą  jest dr 
Szwejkowski. 
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W końcu listopada 1918 r. objęcie stanowiska Komisarza Ziemskiego na 
powiat ostrowski — podległego Okręgowemu Urzędowi Ziemskiemu 
w Łomży. Na stanowisku tym do 1928 r. tj. do chwili przejścia na emeryturę. 
W latach 1918 — 1928 gromadzenie materiałów dotyczących przeszłości 
Ostrowi i powiatu. Praca społeczna w licznych stowarzyszeniach 
i organizacjach. Żywa działalność  w kierunku dokonania komasacji gruntów 
mieszczan ostrowskich, sporządzenia planu rozbudowy miasta oraz 
wystawienia ratusza i elektrowni. Oddanie się  całym sercem sprawom 
miasta. Dowodem umiłowania Ostrowi jest odrzucenie propozycji objęcia 
stanowiska ministra rolnictwa w jednym z rządów przed 1926 r. (rozmowy 
w tej sprawie z ramienia władz warszawskich przeprowadzał  z J. Z. senator 
a zarazem wiceminister sprawiedliwości Julian Siennicki) oraz oferty objęcia 
stanowiska wykładowcy w Państwowej Szkole Mierniczej w Łomży 
(zwracał  się  o to dyrektor ww. Szkoły Henryk Mejer). 

W 1930 r. wybór na burmistrza Ostrowi. Stan zdrowia coraz bardziej 
zaczyna pogarszać  się. Obowiązki burmistrza wypełnia jednak gorliwie, 
traktując je przy tym nie jako źródło dochodu, lecz jako zaszczytną  pracę  
społeczną. W okresie około czteroletniego zajmowania stanowiska 
burmistrza — z racji dobrowolnego zrzekania się  (całkowicie lub częściowo) 
należnych burmistrzowi poborów — ofiarował  miastu około 20 tys. zł. A w 
rezultacie bezinteresownego wykonania dla miasta szeregu prac mierniczych 
— spowodował  zaoszczędzenie przez miasto dodatkowo kilkunastu tysięcy 
złotych. 
Prace nad zgromadzeniem materiałów monograficznych Ostrowi prowadzi 
nadal. Ustala historycznie uzasadniony wizerunek herbu Ostrowi oraz 
właściwą  nazwę  miasta. Pracuje nad zorganizowaniem pięćsetletniej 
rocznicy nadania Ostrowi praw miejskich. 

22 listopada 1933 r. na zarządzenie władz zwierzchnich dokonuje 
przekazania zajmowanej funkcji burmistrza Janowi Hornungowi, 
wyznaczonemu przez władze na Tymczasowego Przełożonego gminy 
m. Ostrowi Mazowieckiej. 

W 1934 r. pomimo daleko posuniętego wyczerpania organizmu dlugotrwalą  
chorobą  — bierze czynny udział  w jubileuszowych uroczystościach miasta. 
Wygłasza szereg pogadanek na tematy przeszłości Ostrowi, opracowuje 
programy akademii, pisze artykuły do prasy. Żywo interesuje się  sprawą  
budowy nowego przystanku kolejowego przy szosie Zambrowskej. 

Umiera w dniu 3 grudnia 1936 r. w Ostrowi przeżywszy lat 70. Pochowany 
zostaje na cmentarzu ostrowskim w grobie rodzinnym. 

A. Z. 

MATERIAŁY MONOGRAFICZNE 
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Przywilej lokacyjny 
m. Ostrowi Mazowieckiej. 

Odpis z odpisu.  

Nr. dz. 140. Kontr. 11. 20. maja 1933 r. Archiwum Główne Akt Dawnych 
w Warszawie ul. Długa 24. Nie podlega opłacie stemplowej. Opłatę  
archiwalną  za wypis pobrano w sumie zł. 5 gr. - na podstawie § 2 c rozp. 
Ministra W.R. i O.P. z dn. 17 — 12 1926 r. /Dz. U.R.P. Nr 128, poz. 775/ 
dnia 3.IV.1933 r. Nr kwitu 797. /-/ podpis nieczytelny. 
M.P. 

Odpis z dokumentu pergaminowego z r. 1434 /sygnatura IV.4 3.3477/ 

Boleslaus Dei gracia  dux  Mazowie  etc.  significamus tenore presencium 
quibus expedit universis quomodo bona ducatus nostri cupientes in utilitates 
deducere ampliores Ostrowya villam nostram in districtu Warschoniensi 
sitam in opidum transferimus et transmutamus, sed ut  dictum  opidum 
Ostrowya eo celerius valeat collocari, omnibus et singulis opidanis et incolis 
aliunde venientibus assignamus libertatem a data presencium per decursum 
duodecim annorum continne computandorum damuus et concedimus 
graciose. Absolvimus eosdem opidanos et incolas ibidem in Ostrowya 
locatos et locandos ab amnibus nostris soluciombus, consibus, redditibus et 
quibusvis laboribus angariis et preangariis generaliter universis eisdem 
duodecim annis libertatis currentibus, post quorum quidem duodecim 
annorum decursum presentas /s/ nostras literas nullius roboris volumus esse 
nec momenti. In cuius rei testimonium sigillum  nostrum  presentibus est 
appensum. Actum et  datum  in Roszan sabbatho  proximo ante  dominicam. 
Ramispalmarum anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo quarto. 
Za zgodność  za Dyrektora Archiwum Głównego akt dawnych /-/ 

A. Myslowski. w /z. Kustosza /-/ Adam Stebelski. M.P. 
Za zgodność: Jan Zakrzewski — burmistrz miasta. 

Wolne tłumaczenie przywileju lokacyjnego 
Księcia Bolesława IV—go Mazowieckiego 
z 1434 r. dla miasta Ostrowi  /Sign.  IV.4. 3. 3477  
Arch.  Gl. w W-wie — nomenklatura z przed 
września 1939 r./. 

My, Bolesław z Bożej laski książę  Mazowsza  etc.  oznajmiamy wszystkim 
obecnym, kogo to dotyczy, że pragnąc dobra naszego Księstwa 
i powiększenia jego korzyści, zamieniamy wioskę  naszą  Ostrowya, położoną  
w okręgu Warszawskim, na miasto i, aby wymienione miasto Ostrowya tern 
szybciej mogło być  uporządkowane, przydzielamy /pola/ wszystkim 
i poszczególnym mieszczanom i mieszkańcom skądinąd przybyłym; 
łaskawie zezwalamy i dajemy wolność  /jako wielki podarunek/ od chwili 
obecnej, na przeciąg lat dwunastu bez przerwy liczonych. Tychże samych 
mieszczan i mieszkańców, osiadłych w Ostrowyi dobrowolnie lub pod 
przymusem, uwalniamy od wszystkich naszych podatków, czynszów, danin, 
i jakichkolwiek robocizn, obowiązujących stale lub dorywczo, ogólnie na 
przeciąg całych dwunastu lat upływających w wolności. Po upływie 
wprawdzie tych dwunastu lat pragniemy, aby nasze obecne pismo nie miało 
żadnej siły ani wpływu. Na świadectwo niniejszej rzeczy przytwierdzamy 
pieczęć  naszą  w obecności świadków. 
Działo się  i nadano w Różanie w najbliższą  sobotę  przed niedzielą  Palmową  

roku Pańskiego tysiąc czterysta trzydziestego czwartego. 



Wolne tłumaczenie przywileju biskupa 
płockiego Jakuba /Kurdwanowskiego/ z 1421 r.-
- o podziale dziesięciny parafii ostrowskiej. 
/Gawarecki W. H. — Przywileje, nadania 
i swobody przez królów polskich, książąt 
mazowieckich i biskupów płockich udzielone 
miastom woj. płockiego — Warszawa,1827 r. 
str. 154 — 158/. 

W imię  Pańskie, Amen. 
Jakób z Bożej laski biskup Płocki. Podajemy do wiadomości wszem wobec 
żyjącym i przyszłym, których to powszechnie dotyczy iż  na skutek prośby 
Oświeconego Księcia i Pana, Jego Wysokości Jana Starszego, Księcia 
Mazowieckiego, pozwalamy ku czci Boga Wszechmocnego i Jego przesławnej 
dziewicy Marji oraz błogosławionej Jadwigi wdowy, aby kościół  parafialny 
w mieście Ostrowi, Naszej Diecezji Płockiej, jako też  ołtarz w kościele 
Kolegialnym Św. Jana Chrzciciela Diecezji Warszawsko — Poznańskiej przez 
ordynariusza tejże miejscowości zostały tak, jak /już/ z mocy Boskiej są  
założone i wzniesione. Ponieważ  jednak przełożeni tego kościoła i ołtarza, 
którzy winni należnie i stosownie do ustaw przewodniczyć  służbie Bożej 
i spełniać  w tymże Kościele i przy wyżej wzmiankowanym ołtarzu obowiązki 
religijne z zasobów tegoż  kościoła i ołtarza nie są  w mocy utrzymania się. 

Przeto my, Jakób, biskup wyżej wzmiankowany, pragnąc, by póki życia 
naszego, kult Boski powiększał  się  a zwłaszcza, aby ów owoc tegoż  życia trwał  
w niebiesiech, a pokarm /ten/ nie ginie, lecz trwa po wieki wieków, albowiem 
kto skąpo sieje w tem życiu, skąpo też  i zbiera; kto zaś  sieje 
w błogosławieństwie, ten zbiera żywot wieczny — dla Naszego oraz Naszych 
następców zbawienia Kościołowi i ołtarzowi wyżej oznaczonym, jak również  
ich kościelnym przełożonym na skutek próśb wymienionego Księcia Pana — 
zarówno sam Książę  Pan, jak również  jego następcy na przedłożenie i pobożną  
prośbę  Naszego wzmiankowanego Kościoła Katedralnego w Płocku z dóbr 
zarówno ruchomych jak i nieruchomych jako czci godni tegoż  opiekunowie 
wyrażają  za jednomyślną  zgodą  i wolą  Naszych Braci Naszej stolicy Płocka, 
obecnych wraz z nami w dniu oznaczonym w Czerwińsku na zebraniu Kapituły, 
swą  skłonność  i gotowość, oddać  dziesięcinę  dochodów Naszego Biskupiego 
Stołu — pól wymienionej już  wsi Ostrowi w liczbie stu włók Kościołowi 
i ołtarzowi wyżej opisanym — a każdoczesnym przełożonym tychże 40 morgów 
roli z wymienionych 1003  w już  wzmiankowanej wsi Ostrowi i na kościół  
parafialny oraz na każdoczesnych przełożonych tegoż  często wzmiankowaną  
osadę  Ostrów oraz ludzi obojga płci tamże zamieszkałych na podstawie tytułu 

3  Z kontekstu wynika jednak, że chodzi raczej o 40 włók a nie morgów (L.Z.). 

i prawa parafialnego dajemy, darowujemy, powierzamy, przekazujemy, 
przyznajemy, dołączamy, na czasy wieczne przepisujemy i przewlaszczamy. 

Z tych zaś  dóbr, Kościołowi i ołtarzowi wyżej wymienionym podarowanym, 
które będą  znajdowały się  w posiadłościach Księcia Pana przekazany zostaje 
trwale prawa patronatu, albo prezentacji Księciu oraz jego następcom. 

Tern nie mniej zgodnie na podstawie niniejszego /aktu/ powierzamy 
przełożonemu rzeczonego Kościoła w Ostrowi na czas jego życia wszystkich 
mieszkańców obojga płci w rzeczonej wsi bytujących jakoteż  duszpasterstwo, 
zarząd sakramentami Kościelnemi oraz wykonanie innych praw 
proboszczowskich w stosunku do mieszkańców obojga płci często 
wzmiankowanej wsi. 

Mieszkańcy nie w żadnem innem miejscu jak tylko w wymienionym kościele 
parafialnym i u jego czasowych przełożonych mają  przyjmować  sakramenta 
kościelne i innych jakichkolwiek uprawnień  parafialnych zażywać. 
Obowiązujemy ich niniejszem aby wszelkie prawa przysługujące proboszczowi 
wykonywali wobec każdego przełożonego i uiszczali mi, co winno być  
uiszczone. Ponadto pragniemy i przełożonych każdorazowych pomienionego 
kościoła obowiązujemy aby za życia Naszego oraz w /w Księcia Jana oraz jego 
następców w każdym roku cztery razy w dowolnych okresach tegoż  jako za 
grzesznych, po zgonie zaś  Naszym jako żałobne — msze przez tychże 
przełożonych odprawiane były. Którym to obowiązkiem ich samych sumienia 
obciążamy. 

Dla zaświadczenia dobrej wiary wyżej wymienionych nakazujemy spisać  ten 
przywilej i zaopatrzyć  celem umocnienia go Naszą  pieczęcią  jako też  Stolicy 
naszej. 

Sporządzony i dany w Czerwińsku w Kapitule Generalnej nazajutrz po 
oczyszczeniu Błogosławionej Marji w r. 1421. w obecności tamże będących 
czcigodnych i szanownych mężów Pańskich: Oficjała Jana Rossana, 
Scholastyka Mateusza, Kustosza Jakóba, Prałata Stanisława, Kanclerza, 
Stanisława Opata Czerwińskiego, Alberta z Kozłowa, Mroczka z Kisielewa, 
Alberta z Zagroby, Andrzeja z Gralewa, Mikołaja Czadrona, Bernarda ze 
Starzyny, Bernarda z Pilichowa, Kwassenina z Koszko, Ozdrona z Tarczyna — 
Kanonika wzmiankowanego Kościoła oraz w obecności innych licznych 
i godnych wiary Kanoników jako świadków na osnowę  niniejszego. 

Z.B. i O. 

Dr Kazimierz Tymieniecki profesor Uniwersytetu w Poznaniu oto, co pisze 
w swej książce „Procesy twórcze formowania się  społeczeństwa polskiego 
w wiekach średnich" o Ostrowi Mazowieckiej: 

„Najdawniejsze wiadomości o Ostrowi, jakie posiadamy, sięgają  zaledwie 
końca pierwszej ćwierci wieku 15 — tego. 

3.  
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Zasłużony badacz rzeczy ojczystych Wincenty Hipolit Gawarecki z Borzenia 
ziemi Płockiej w zbiorku dokumentów wydanych w Warszawie w roku 1828 
pod tytulem: Przywileje, nadania i swobody przez królów polskich, książąt 
mazowieckich i biskupów płockich udzielone miastom województwa 
Płockiego" z dodatkiem wiadomości o Księstwie Sieluńskim umieszcza 
dokument, który najzupełniej niesłusznie nazywa „przywilejem miasta 
Ostrowia" /str.154 — 158/. W istocie jest to nadanie dziesięcin/y/ przez biskupa 
Płockiego Jakuba Kurdwanowskiego dla kościoła parafialnego we wsi książęcej 
Ostrowi z roku 1421—go. Dokumentu powyższego nie udało się  nam odszukać  
ani w oryginale, ani w kopii, nie wiemy też  na jakim przekazie oparł  się  
Gawarecki w swem wydaniu i skąd go zaczerpnął. 

Mimo, że tekst dokumentu nie jest zdaje się  najlepiej oddany przez wydawcę, 
prawdopodobnie wskutek niedokładnego odczytania niektórych wyrazów 
i fatalnego przestankowania, nie posiada przecie nic takiego, co by mogło 
budzić  podejrzenie o nieautentyczności przekazu. 

Wiadomości jakie posiadamy o Ostrowi z czasów późniejszych potwierdzają  
w zupełności dane dokumentu. 

Dla dziejów samej Ostrowi najważniejsze dla nas jest to, że w roku 1421 
miejscowość  ta jest wsią  książęcą, jakkolwiek już  wówczas przerastającą  zdaje 
się  wsie okoliczne. 

W Ostrowi znajduje się  parafia, której patronat należy do księcia. Kierownik 
parafii Ostrowskiej ma jednocześnie pod swoją  opiekkjeden z ołtarzy ówczesnej 
kolegiaty św. Jana w Warszawie, z którego czerpie również  dochody. Hojny dar 
biskupa, a mianowicie nadanie dziesięcin z czterdziestu włók w samej Ostrowi, 
z ogólnej liczby stu włók, z których dziesięciny pobierał  biskup i kapitula 
płocka, uskuteczniony zostaje dzięki osobistemu wstawiennictwu księcia 
mazowieckiego Janusza I—go /tak zwanego „Starszego" Trojdenowicza — 
przypisek mój — panował  od 1379 do 1426 względnie 1429 r./. 

Mimo, że jak wynika z dokumentu, nie może być  mowy o tern, żeby fundacja 
parafii ostrowskiej dopiero w tym roku nastąpiła, a nawet przeciwnie, nie ulega 
wątpliwości, że parafia istniała tutaj już  dawniej, biskup zapewnia nadto 
proboszczowi ostrowskiemu zwykle dochody parafialne od ludności obojga płci 
zamieszkującej Ostrowię  i wyraźnie zabezpiecza jego prawa przed możliwemi 
pretensjami z zewnątrz. 

J. Z. 

4.  Wolne tłumaczenie części przywileju Anny 
Księżnej Mazowieckiej z roku 1514 — 
o jarmarkach w Ostrowi.  /Arch.  Główne Akt 
Dawnych w Warszawie — IV.4.3.3688. 
Spis VI Nr. 348 z przed września 1939 r./ 

Anna z Bożej laski Księżna i Opiekunka Mazowsza, Rusi  etc. etc.  
Wiadomym czynimy wszystkim obecnym, kogo to dotyczyć  może powszechnie 
teraz i w przyszłości, iż  chcąc powiększyć  dobrobyt poddanych naszych 
Z miasta naszego Ostrowija nadajemy łaskawie i zezwalamy na jarmarki dla 
użytku ogółu tego miasta. Po pierwsze — targ tygodniowy co wtorek. Następnie 
cztery targi /jarmarki/ roczne: pierwszy przed Świętem Nawrócenia Ś—go Pawła, 
drugi przed czwartą  niedzielą  Postu, trzeci przed niedzielą  Zielonych Świątek 
i czwarty przed Świętem Świętego Mateusza apostoła i ewangelisty — ze 
wszystkimi swobodami 	  

Dan w Wąsoszu Nansosche/ w dniu Święta Młodzianków — Roku Pańskiego 
iysiąc pięćset czternastego /1514 r./. 

19 18 



Krótka biografia Anny  Ks.  Mazowieckiej. 

Anna, Księżna Mazowiecka, córka Mikołaja II Radziwiłła zwanego Starym, 
trzecia żona Konrada III Rudego, panującego w Warszawie do r. 1503, troskliwa 
opiekunka dwu osieroconych zgonem ojca synów: Janusza i Stanisława; 
podczas regencyi okazała wiele energji i zabiegliwości wbrew prawom Korony, 
potrafiła na sejmie piotrkowskim w 1504 r. wyrobić  sobie u Króla Aleksandra 
przywilej, mocą  którego otrzymali Książęta Mazowsze prawem lennym 
w dożywocie. Różnemi wymaganiami, dążącemi do zupełnej niezawisłości 
Mazowsza, naprzykrzała się  i Zygmuntowi Staremu, który postanowieniem 
z dn. 12 maja 1518 r. od opieki nad synami usunął  ją  wreszcie. Umarła w 1522 
r., pochowana w Warszawie w kościele Bernardynów. Za jej rządów Warszawa 
bardzo rozbudowała się. Wzniosła kościoły, na które nie szczędziła wydatków. 
Zarzucano jej rozwiązłość  obyczajów i zle wychowanie synów. W Ostrowi — 
Mazow. nazwano rynek stary od jej imienia Rynkiem Księżny Anny 
Mazowieckiej dla upamiętnienia przywileju przez nią  nadanego miastu w 1514 
r. w dniu Swięta Młodzianków w Wąsoszu, mocą  którego to przywileju miasto 
obdarowane było prawem urządzania tygodniowego targu i czterech targów 
rocznych. 
Nie należy brać  portretu znajdującego się  w Magistracie warszawskim, 
przedstawiającego Księżnę  Mazowiecką  Annę  za podobiznę  wyżej opisanej 
Księżny, gdyż  jest to portret właśnie córki Księżny Anny żony Konrada III 
Rudego — noszącej również  jak i matka imię  Anny, poślubionej przez senatora 
Stanisława Odrowąża. 
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6.  Obrona praw mieszczan Ostrowi przez 
Annę  Jagiellonkę  — przed samowolą  Starosty 
z roku 1587.  /Arch.  Główne Akt Dawnych 
w W—wie!. 

 

Cives Ostrovienses cum suo capitaneo Gorski. 

Anna, z Bożej laski Królowa Polska, Wielka Księżna Litewska, Ruska, Pruska, 
Mazowiecka  etc.  Pani. 

Oznajmujemy tym to listem naszym, zwłaszcza tym których się  to dotyczy Isz 
Mieszczanie Ostrowscy podani flaszy, na Urodzonego Zygmunta Gorskiego, 
Starostę  Ostrowskiego, Dworzanina naszego mieniąc się  od niego mieć  krzywdę  
w niektórych rzeczach, skargę  swoje na piśmie nam podali. Z tey tedy 
przyczyny, obiedwie strony wespół  z Radami naszemi prawnemi 
przesłuchaliśmy. Przetosz co się  naprzód dotycze, gdzie się  uskarżają  iakoby 
nam ieniony Starosta z wluki iedney parę  kurow y za trzydzieieszczi jajec, 
dziesiencz groszy polskich od nich mieć  chciał: znaiduiemy to, że oni wedluk 
postanowienia starodawnego a ksiąg rewizorskich — nie pieniendze alie kury 
I iaica temusz Staroście dawacz są  powinni. 

Podatki taksze do Skarbu naszego ysz nie inszego czassu ale na S—y Marcin, 
wedluk starego zwyczaiu dawaią: Słusznie także się  tesz przy tym zostacz mają. 
Z Strony więzienia Ciepak to miecz chcemy, aby oni jako na Mieszczany 
przystoicj nie bicziem y nie inszym jedno Miejskim więzieniem karani byli, 
gdzieby się  to Kiedy znaidowalo, żeby który z mieszczan przerzeczonemu 
Staroście, albo tesz iego sługom w czym winien był. 

Przeciwko także ustawie Ksiąg Revizorskich nie chcemy, aby słodową  miarę  
od nich odbierano, ale tak jako powinni są  bendą  tę  miarę  słodową  dawacz 
powinni: stanowimy tesz to, że cisz Mieszczanie drzewa do zbudowania Mlyna 
konskiego albo wolowego pomoc przywozicz mają. Z strony podwod, te tylko 
ku potrzebie kroliewskiei odprawowacz bendą. A Starosta do żadnych zgoła ich 
pocziagacz niema. Wszakże mialliby jaką  potrzebę, w tym ich za najem 
Ousznym, albo za proszbą  bendzie używacz mogl. Na koniec to miecz chcemy, 
nhy czi Mieszczanie bicziem ani więzieniem okrom Mieiskiego karani byli a od 
Starosty pod utraceniem urzędu do niczego nad to nasze postanowienie 
y zwyczaj starodawny: a zwłaszcza do tych podwod iego potrzebie okrom 
nai mu albo uproszenia cissnieni niebyli. 

A oni też  Mieszczanie, aby się  w powinnoszciach swoich 	  
We wszystkiem iako przystoici przeciwko Staroszczie zachowywali, pod srogim 
karaniem naszym, ktore sobie pozostawujemy, gdzieby kiedy w tym vvykroczali, 
idbo też  opornie powinnoszcziom swoim dosycz nieczynili. 

Dat. w Warszawie trzydziestego pierwszego dnia Mieszionca Decemb. roku 
wyzy mianowicego Tyssiąncnego Pięczsetnego Oszmdziesiąntego Siódmego. 
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5.  



7.  Ostrów według Lustracji 4 
z roku 1564.  
/Arch.  Główne Akt Dawnych 
w Warszawie!. 

Lustracja ta podaje, że miasto ma 447 domów, 200 rzemieślników i 10 

rzeźników. Dochody z miasta oraz z młynów wynoszą  362 zł. 10 gr. 3 den. 
Pozatem „Przy Ostrowi wssi Królewskiej jest puszcza dobra, którei jest wserz 
milia dobra, a wzdluz więczei nisz milia, tha puszcza niebarzo poskodzona, 
jedno odewsżi X Biskupa Ploczkie /go/ tam skoda nie mała". 

Ostrów według Lustracji 
1616r.  
/Arch.  Skarbowe w W-wie, 
ul. Rymarska. Akt Nr. 149 
wg. nomenklatury z przed 
września 1939 r./. 

Dzierzawa Jey Mci Paniey Anny z Woley Kryskiey Kasztelanki Płockiej. 

Leży Ostrowia w SStwie Nurskim; sądzą  w nim roki ziemskie y grodzkie. 
Dwór przy mieście królewski. Ma włók w gruncie średnim 82, między któremi 
woytowskich 10, plebańskich 3; z czynszowych miejczkich z każdey płacą  po 
gr.30, owsa po kor.7 miary Ostrowskiey ratuskiey rowno pod rękę; kurow 
z włoki po 2 iaiec po 30. Domow wszystkich y z siedliskami jest 433, z których 
płacą  czynszu na każdy S-ty Marcin per denaris 15. Było domow przedtym 
więcey, ale spustoszały y niektore w ogrody obrocone. Rzemiśników 57, płaco 
czynszu od Rzemiosł  każdy per den.15. Było tych rzemiesników przedtym 
więcey, ale calamitas publica przeszłych czasow zniosła je. Jest garców co 
w nich gorzałkę  palaią  34, płacą  z każdego do Roku per gros.10. Z osobna tych 
co przerabiają  gorzałkę, naymując garnców jest 20, daje każdy per gros.5. 
Rzeźników w tym Mieście 5, ktorzy płacą  wedle starodawnego 
y poprzysiężonego zwyczaju po gr.12. Od rzeźników, którzy przy mieście 
mieszkają  y mieyskich biorą  łopatki od każdego bydlęcia, uczynią  f.20. Bywaią  
3 iarmarki, targowy dzień  czwartek; biorą  targowe i jarmarkowe od rzeczy które 
przywozą  y od kupcow, uczyni f.40. Od rzeczy kupieckich i formanow biorą  
do ziemne, uczyni to iako nam daną  sprawę  f.50. Piwowarowie wedle 
starodawnego zwyczaiu, polewaią  na slod zboża po kor.6, od których dawaią  
miary we dworze polkorcem pod strych iako jest o tym Dekret Krolowej 
S. pamięci Anny — Varsaviae  die  28 Novembris 1592 uczyniony, a prze Króla 
le-oMci terazieyszego Varsaviae in Conventu Regni Gnał.  Die  10 Aprilis 1598 
confirmowany. Mielono te słody przedtym w Młynach Dworskich, w wolowym 
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y drugim na źrodle przy tym Mieście, ale isz ten Młyn wolowy zpustoszal do 
szczętu, A ten drugi Mlynik na słabej wodzie y często przysycha y wymarza, 
uskarżają  się  Mieszczanie że do inszych Młynów jeżdżąc, a jednak, zupełną  
miarą  polkorcową  do Dworu i znowu drugą  w cudzych młynach tam gdzie 
mielają  dawać  muszą. Dostaje się  tego wymiarnego słodu na rok kor.300, nadto 
(1,4 mieszczanie za to aby im wolno było kędy chcą  do młyna z przenicem 

zytem iezdzić, na rok f.20. 
Jest do Ostrowi Puscza, którey wzdłuż  mila y wszerz także, w którey isz się  

M/kody wielkie dzieją  przez okoliczną  szlachtę, tak w rąbaniu drzewa, iako 
y w dzieraniu się  w grunty y odyimaniu części iey nie maley. Potrzebna 
Commisia do odgraniczenia pewnego tey puszcze od gruntów Slacheckich. 
Pozytek z tey Puscze zaden nie idzie bo Mieszczanie Ostrowscy, jeśli się  co 
leżących drew naydzie, za dawnemi wolnościami biorą  na potrzebę  swą. Około 
litirci jest  differentia  miedzy Bartnikami i Starostą, o którey tu wzmiankę  
Iczyniwszy kładziemy. Pożytek z miodu, iako się  pokazuje z Regestrow 
I >worskich y zeznań  Bratnikow f.20. Jest przy Ostrowi nieco morgow, zowią  to  
iii  ieysce Krzami. Ledwo pól polwloczek wynieść  mogą. Z łaźni, postrzygalnie 
I wagi mieszczanie biorą  pożytki, wedle praw y przywileiów swych. Są  pod 
I >worem dwie sadzawki, jedna większa druga mniejsza. Suma proventow 
.• miasta y crescentiey f.742 gr.26 den.6. 

Ostrów według Lustracji 
z 1660r.  
/Arch.  Główne Akt Dawnych 
w W-wie!. 

Ostrowia dzierżawa — zostaje w possesyi Jm. P. Janusza Wesla, Cześnika 
Koronnego, Rożańskiego, Makowskiego  etc.  starosty za przywilejem ś. p. Króla 
imci Władysława IV. 

Miasteczko Ostrowia z wójtowstwem /cum advocatia/. Żadnej wsi do tego 
miasteczka ani Folwarku zdawna nie było i teraz nie masz. Zasiadło zdawien 

wna /originaliter/ to miasteczko na włókach 82. Między któremi woytowskich 
lók 10, Kościelnych 3, pustych 50. Włók jak dotąd /pro tunc/ zasianych 19. 

/ tych  Mack  szynsz  etc.  Targowego i Jarmarcznego dostaje się  na rok mniej 
więcej /plus minus/ 40 /nie wiadomo czy zł., czy  fl./.  Piwowarowie zalewają  na 
Nlód korcy 6  etc  od każdego płacić  powinni względem miar po 	2  co czyni 
/facit/ 150. Cło ziemne czyni temi czasy na rok 30. 
/ puszczy za Barć  od Bartnika tylko jednego teraz, co czyni /facit/ 6. — Prawo 

olatorskie /Jus Patronatus/ Kościoła tutejszego należy Królowi Jmci. 
k;timma Summarum Dochodu /Proventu/ rocznego z Ostrowiey, potrącając 
utrzymanie podstarościego i czeladzi na pensję  i życie 190 — 11 /deducto na 
P. Podstarościego z inną  czeladzią  salario et provisione/ czyni 200. 
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8.  



Wolne tłumaczenie Kopii Przywileju 
/listu/ Króla Zygmunta Augusta z roku 
1566 dla Bractwa Literackiego w Ostrowi. 
/Z Archiwum Djecezjalnego w Płocku — 
przed wrześniem 1939 r./. 

10.  

My Zygmunt August z laski Bożej Król Polski, Wielki Książę  Litwy, Rusi, 
Prus, Mazowsza  etc.  Pan i Dziedzic. 

Ogłaszamy niniejszemi naszemi listami wszystkim komu wiedzieć  należy,  it  
gdy na skutek wstawiennictwa do Nas zupełnie pewnych naszych doradców, 
działających od imienia Bractwa Literackiego naszego miasta Ostrovi, które za 
przykładem i zwyczajem innych miast i grodów, uznaliśmy za wskazane 
łaskawie aprobować, zaświadczyć, i zatwierdzić  naszą  Królewską  powagą  dla 
tegoż  Bractwa Literackiego do obowiązkowego stosowania w życiu poniższych 
przepisów /artykulów/. 

Brzmienie tych przepisów słowo w słowo jest następujące. 
W imię  Boga — Amen. Ku wiecznej rzeczy pamiątce. Działo się  w Ostrowi 
w sam dzień  Świętego Stanisława, w środę  9 czerwca 1566 r. W obecności 
Szlachetnych i Sławetnych mieszczan, którzy natchnieni laską  Ducha Świętego - 
jednogłośną  chęcią  i wolą  — uradzili założyć  i ufundować  na cześć  i chwalę  
Wszechmogącego Boga, Najświętszej Dziewicy Bogarodzicy i wszystkich 
Świętych, ku swemu i swych dusz zbawieniu, skuteczne stowarzyszenie 
/bractwo/ braci po duchu, opierających się  na Liście — to jest braci literackich — 
jak również  !bractwo/ potrzebujących pomocy pieniężnej, w następujący sposób. 

Po pierwsze i zasadniczo: wszyscy wspomniani ustanawiają  i zarządzają  
uroczyście, że ci którzy w tern bractwie się  znajdą  i w tern mieście to 
wprowadzą, tak tu obecni jak i nieobecni, zobowiązani będą  jedni przez drugich 
do /sluchania/ całkowitej Mszy w niedziele Obrzezania, Trzech Króli, 
Wielkiejnocy przez trzy dni, Wniebowstąpienia Pańskiego, Zesłania Ducha 
Świętego przez trzy dni, Bożego Ciała, Wszystkich Świętych i we wszystkie dni 
świąteczne Najświętszej Maryi Panny Karmicielki, Podniesienia Ś-go Krzyża, 
Michała Archanioła, Jana Chrzciciela, Apostołów Piotra i Pawła, w dnie urodzin 
Ś—tych — Andrzeja, Jana Ewangelisty, Filipa i Jakuba, Jakuba Mniejszego, 
Stefana pierwszego męczennika, Marcina biskupa i wyznawcę, Anny matki 
Maryi, Katarzyny Panny i Męczennicy oraz śpiewać  Mszę  na intencję  Maryi 
Panny lub też 	 pod karą  wysłuchania razy trzy to jest potrójnie. Za 
wyjątkiem takiej okoliczności, że seniorzy /starsi bracia/ będą  wiedzieć  
o nieobecności, która ma w tern czasie nastąpić. 

Ustanawiają  również  trzech starszych, jednego do spraw kościelnych — i tego 
powołuje pleban pod ten czas urzędujący — zaś  dwóch — do spraw poza 
duchownych — których powołują  wszyscy bracia z pośród siebie, za wzajemną  
zgodą  i jednomyślną  wolą, a którzy na to zasługują  i są  do tego zdolni. 
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Nieodwołalnie wyznaczają  jeszcze, że raz jeden do roku powinni wszyscy 
robić  zbiórkę  /skladkę/ obracaną  na przygotowanie piwa /licząc/ od każdej 
osoby po jednej czwartej części 	 jęczmienia na najbliższą  niedzielę  po 
gwięcie Ś—go Bartlomieja Apostoła na ucztę  /na zabawę  z jedzeniem!. Pod tym 
jcdnak zastrzeżeniem i warunkiem, żeby wspomniane Bractwo nie ucierpiało /na 
slawie/ pod jakimkolwiek bądź  względem /exaliqua parte — z jakiejkolwiek bądź  
strony!. 

Ponadto postanawiają  i jako nowość  godną  i świętobliwą  wprowadzają  — że 
W poniedziałek, zaraz po owej niedzieli, wszyscy — to jest bracia i siostry — 
zobowiązani są  rano zejść  się  do kościoła dla odśpiewania wigilii. Ci zaś  którzy 
do bractwa nie należą  /nie jasne — może ci co czytać  nie umieją?4/ - do modlitw 
/mają  się  stawić  owego ranka po zabawie!. Po odśpiewaniu wigilii, w polowie 
mszy, będą  śpiewali za umarłych, a po mszy obejdą  z procesją, jaką  należy 
prowadzić  w Dzień  Zaduszny. I ktokolwiek z nich podczas mszy obejdzie z tacą  
• i to co zbierze będzie szlo już  do kasy wspomnianego Bractwa. 

Kto by nie był  obecny na mszy gdy będą  śpiewać  za zbawienie żyjących na 
Intencję  Panny Maryi — podlega półgroszowej karze. W przypadku śmierci brata  
hill  siostry, wyłączając śmierć  księży /czlonków bractwa/ - ci którzyby do tego 
I tractwa należeli, powinni być  obecni cały czas trwania obrzędu pogrzebowego 
- i wtedy są  zwolnieni od szóstej części /miary zbożowej!. I w jakimkolwiek 
czasie powinni co kwartał  wszyscy znosić  taką  szóstą  część  — za wyjątkiem 
tych, którzy w okresie kwartału odśpiewali wigilię  i jedną  mszę  za zmarłych 
W którąkolwiek środę. Kto by zaś  z Braci Literackich na tych wigiljach i mszy 
nie był  — podpada karze szóstej części tak jak i reszta innych. 

A każdy pragnący wstąpić  do wspomnianego Bractwa, obowiązany będzie 
przy pierwszym wstąpieniu dać  grosz. Gdy zaś  ktoś  się  rozmyśli, 

z wspomnianego Bractwa zechce wystąpić  lub wypisać  się  — obowiązany jest 
przy wystąpieniu dać  i wnieść  na korzyść  pozostałych 15 groszy. 

Po za tern do uznania wszystkich Braci oddaje się, by taką  karę  ustanowili 
I zatwierdzili, że gdyby kiedykolwiek kto taki wypadek zrobił  bez potrzeby 
I słowem obelżywym lub nieprzyzwoitym kogokolwiek napadł  — taki ogółowi 
całego Bractwa składać  będzie 1/10 część  /kamienia/ wosku. Gdyby zaś  
ktokolwiek komukolwiek pobicie uczynił  lub za włosy wytargał  — taki winien 
złożyć  Bractwu kamień  wosku, wagi jak u handlujących....Gdyby zaś  jeden 
drugiego do zabicia poranił  lub też  jakimkolwiek poranieniami okaleczył  — tutaj 
W pomieszczeniu Bractwa — taki winien złożyć  nieodwołalnie trzy kamienie 
wosku. Również  ma Bractwo zaspokoić  nieodwołalnie za silne utrącenie — 
według jego ciężkości, lub też  ranionego winien zaspokoić. 

Jeśliby zaś  który poza pomieszczeniem !bractwa/ czyn taki popełnił  — to 

II pozwolone jest przez Bractwo nic od niego nie żądać, lecz on prawnie za swoje 
bezprawie otrzyma.  

It qpis Jana  Zakrzewskiego  (L.Z.). 
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Jeśliby który wyżej wspomnianych zobowiązań  wcale Bractwu płacić  nie 
starał  się, albo zabrać  sobie nie dawał, albo też  w jakikolwiek sposób 
zaniedbywał  się  /w niszczeniu/ we wszystkiem powiedzianem — poddadzą  się  
lub przez resztę  obecnych /czlonków/ poddani będą  sądowi Duchownemu — 
i jemu podlegli i odpowiedzialni. 

Najprzewielebniejszy zaś  Andrzej Patrycy, Archidjakon Wileński i Jego 
Królewskiej Mości sekretarz, pod ten czas pleban Ostrowski, Bractwu temu 
odstąpi i daruje  may  ołtarz dla chórów !śpiewów!, w którym przechowuje się  
Przenajświętszy Sakrament, po lewej stronie wielkiego ołtarza we 
wspomnianem kościele Ostrowskim. Starsi bracia tego Bractwa winni zdawać  
rachunki przed wszystkimi braćmi każdorocznie w dniu święta Świętego 
Bartlomieja, którzy wtedy winni być  walnie zgromadzeni. Skrzynka !lada/ 
Bractwa ma być  przechowywana u jednego ze starszych braci, pod dwoma 
zamkami, i jeden klucz będzie u brata duchownego, którego wyznaczy pleban, 
a drugi klucz będzie u brata świeckiego, którego wybiera reszta braci. 

Niezależnie od powyższego ustanawiają  i wybierają  bracia tak duchowni jako 
i świeccy od dziś  i na przyszłość  na opiekunów i kierowników Wielebnego Pana 
Plebana Ostrowskiego i jego urzędowych następców, a to w tym celu aby ci, 
jeśli się  w tem Bractwie coś  zdrożnego lub błędnego okazało — poprawili 
i odnowili na lepsze i według ich możliwości na właściwy kierunek prawny 
nawrócili i pomnożyli go, /z myślą/ by to Bractwo mogło niezniszczalnie 
i z kierunkiem wzmocnienia się  trwale funkcjonować  w najdalsze czasy. 

Dla większego uwidocznienia świadectwa tej sprawy pieczęcie nasze 
odciskamy. 

Działo się  i dane jak wyżej. 
Tym sposobem My Zygmunt August Król wyżej wspomniane po wysłuchaniu 
przedłożonego wstawiennictwa, wyżej wypisany dyplom we wszystkich jego 
punktach, zastrzeżeniach, artykułach i warunkach aprobujemy, zaświadczamy, 
zatwierdzamy i na wszelki wypadek naszą  Królewską  Powagą  również  przed 
obecnymi aprobujemy, zaświadczamy i zatwierdzamy wszystko wyżej wypisane 
i ułożone i pojedyncze jego części, co powinno utrzymać  silę, moc i należną  
oraz trwałą  krzepkość  według prawa. Na świadectwo czego przy obecnych 
pieczęć  nasza jest przywieszona. 

Dan w Lublinie w Naszej Generalnej Królewskiej Kongregacyi Roku 
Pańskiego 1566 w dniu 26 Lipca. — Panowania Naszego roku trzydziestego 
siódmego. 

Wyżej przytoczony przywilej /a raczej regulamin/ Króla Zygmunta Augusta 
został  w tymże 1566 r. konfirmowany !potwierdzony/ przez ówczesnego 
biskupa płockiego Andrzeja Noskowskego. 

'ren akt konfirmacyjny w wolnym tłumaczeniu na język polski ma brzmienie: 

R oku Pańskiego Tysięcznego Pięćsetnego Sześćdziesiątego Szóstego 
w poniedziałek dnia 9 miesiąca Września. 

Przed Najprzewielebniejszego w Chrystusie Ojca i Pana, Pana Andrzeja 
Noskowskiego z Bożej laski Biskupa płockiego stawiwszy się  osobiście 
Sławetni i Szlachetni Sebastjan Podbielski i Paweł  Szwierzewski, mieszczanie 
Ostrowscy — i od swego imienia oraz od imienia całego zgromadzenia 
I towarzystwa, czyli Bractwa Literatów parafialnego Kościoła w Ostrowi i od 
Jego imienia, okazali przy tymże Najprzewielebniejszym Panom, gotowy 
przywilej od Jego Królewskiej Mości, napisany na pergaminie i pieczęcią  tegoż  
Majestatu stwierdzony, oraz ręką  własnej Jego Królestwa Polskiego Kancelaryi, 
Że był  aprobowany, a podpisany z datowaniem w Lublinie dnia 26 lipca 
teraźniejszego roku, dla tegoż  Bractwa przeznaczony i posiadający 
zatwierdzenie i aprobatę  poczynionych Królewską  Mocą  zastrzeżeń, warunków, 
zwyczajów i statutów, tak jak w tym akceptowanym przywileju dla nich jest 
dokładnie i jasno określone. 

Prosili więc żeby przywilej tego rodzaju był  według właściwości Władzą  
Najprzewielebniejszego Pana confirmowany i aprobowany. 
Najprzewielebniejszy Pan upraszany ich prośbami, będąc w możliwości 
I praworządności, jaknajdobrotliwiej i po ojcowsku skłaniając się  nieodmawiać  
proszonej uważnej i skrupulatnej zgody — gdyż  godną  pochwały i świętą  jest ich 
propozycja powiększenia i ustalenia chwały Imienia Pańskiego — przywilej ten 
Bractwa tego i wszystko co w niem w ogólności i w szczególności się  znajduje, 
we wszystkich punktach, zastrzeżeniach, warunkach i artykułach — powagą  
swego urzędu konfirmuje, aprobuje i zaświadcza i że to ma być  i jest 
obowiązującem ogłasza, i mocą  swego urzędu, narówni jakoby zarządzenie 
czyni, do swobody i wolności Kościelnej wpisuje i trwale na wieki ustala, silę  
ciągłej trwałości mieć  ustanawia, przeciw czyjejkolwiek bądź  
niesprawiedliwości i czyjemukolwiek zarządzeniu. 

Oprócz tego majątek cały i w szczegółach pozostały po zejściu i śmierci 
Wielmożnego niegdyś  Sulislawa Ubniewskiego, bez testamentu jako po 
gracialiście !prawdopodobnie rodzaj rezydenta przy kościele5/ i do dyspozycji 
tegoż  Najprzewielebniejszego Ojca, jako wogóle wykonawcę  wszystkich 
testamentów z tego tytułu i prawa po samobójcach i gdziekolwiek bądź  
przepadłych — dla tego towarzystwa dal i szczodrze darował. 

I jak wyżej — żeby naród i ludzie chrześcijanie tem chętniej do nabożności 
pobudzić  i doprowadzić. Również  tenże Najprzewielebniejszy Ojciec będąc 
pewnym ze swego stanowiska w miłosierdziu Boga Wszechmogącego 
I Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wszystkim i każdemu z osobna obojga 
płci wiernym Chrześcijanom, którzy do wspomnianego Bractwa będą  przyjęci  

Ii typis Jana  Zakrzewskiego  (L.Z.). 
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i wpisani trwać  będą  w niem niewzruszenie — czyli w obowiązkach na cześć  
boską, przez toż  Bractwo ufundowanych, wprowadzonych i wyznaczonych — nie 
będą  opieszali, a modlitwy bogobojne do Boga Ojca z czystego i drżącego serca 
kierowane i ręce swoje wyciągaliby o nadesłanie pomocy — czterdzieści dni 
odpustu miłościwie w Panu, na skutek ich próśb, udziela się  i na wieczne czasy 
przyszłe ustala i zamocowuje. 

Obecni przy niniejszym byli Wielebni i Szlachetni: Panowie — Michał  
Świderski, Stefan Nieborski, Michał  Kamiewski, Kanonicy Pultuscy; Sebastjan 
Zarembiński przeor Świętej Maryi Magdaleny na zamku Pultuskim; Mikołaj 
Modzelewski, Jan Falibowski,  Stanislaw  Brzumieński oraz wielu innych 
oficjalistów /urzędników/ Najprzewielebniejszego Pana, Paweł  Lanecki, Paweł  
Szeleciński — Pisarze Kancelaryi i ja Piotr Ciecierski jako pisarz Kuryi 
prowadzący akta. 

Wypis /niniejszy/ wyjęty z Aktów podręcznych Najprzewielebniejszego 
w Chrystusie Panu Ojca i Pana Andrzeja z Laski Bożej Biskupa Płockiego 
wyżej wspomnianego i pieczęcią  Jego Najprzewielebniejszego Ojca 
zamocowany. 

Piotr Ciecierski Pisarz 
Kuryi własnoręcznie  

11. 	Konfraternia Literacka czyli Bractwo Literackie.  
/Confi-atemitas Literatorum/ w Ostrowi — Mazowieckiej.  

Opracował  Jan Zakrzewski w 1929 r. 

Przy kościele parafialnym w Ostrowi — Maz. istniało od 1566 r. tak zwane 
wówczas Bractwo Literackie. W Warszawie Archikonfraternia Literacka 
zalożona nieco wcześniej, gdyż  około 1540 r., przetrwała do chwili obecnej. 
Nazwa tego bractwa pochodzi od łacińskiej „Maria litteraforum" po włosku 
„Madonna delia Lettera", to jest od listu, który jakoby wedle podania był  
przysłany do mieszkańców Messeny w Grecyi od Najświętszej Panny 
z I ilogoslawieństwem. 

Meseńczycy pierwsi utworzyli takie bractwo. Najważniejszym obowiązkiem 
czlonków tego bractwa, zwią_cych się  pomiędzy sobą  „braćmi i siostrami" było 
uczestniczenie w nabożeństwach kościelnych swej parafii, nawet czasem 
mpecjalnych dla tego bractwa tylko,- odbywanie częste spowiedzi, wykonywanie 
w kościele śpiewów odpowiednich kościelnych, oraz wykonywanie uczynków 
onlosiernych. 

Do tego ostatniego obowiązku zaliczało się  niesienie pomocy materialnej 
braciom i siostrom dotkniętym przypadkowem bez własnej winy nieszczęściem, 
wspieranie pieniędzmi potrzebujących zapomogi to jest wypożyczanie im na 
pewien procent umiarkowany bractewnych pieniędzy, zaspokajanie kosztów 
pogrzebu niezamożnych braci i sióstr, wreszcie wspieranie i opieka nad ubogimi 
wdowami i sierotami po członkach bractwa. Pozatem członkowie bractwa tego 
niewykonywają  żadnych ślubów krępujących na cale ich życie, ani też  żadnej 
regule zakonnej niepodlegają. Początkowo bractwa takie mogły istnieć  tylko na 
mocy papieskiego zezwolenia czyli przywileju. 

Z biegiem czasu przywilej taki można uzyskać  w przybocznej kancelaryi 
K rólewskiej /w Kongregacyi/, przyczem przywilej ów winien był  przed 
wprowdzeniem go w życie być  konfirmowany, to jest potwierdzony przez 
wł aściwego Biskupa — według miejsca działalności bractwa. Widzimy więc, że 
bractwo takie, to jak gdyby pierwowzór naszych towarzystw dobroczynności, 
kas zaliczkowo — oszczędnościowych, lub kas pogrzebowych. 

Jeżeli zważymy, że instytucja takiej doniosłości społecznej jak powyżej 
wspomniane, których twórcze i dobre skutki sami oceniamy dzisiaj znając je 

działalności na terenie naszego powiatu, ba nawet na terenie całego naszego 
IliMstwa — jeżeli zważymy, że taka instytucja pod nazwą  Bractwo Literackie 
zaczęła swą  pożyteczną  działalność  lat temu 500 wstecz bez mała i właśnie na 
terenie naszego miasta, to będzie zapewne zrozumialem, że ciekawi są  ludzie, 
tórzy takie bractwo u nas w on czas założyli, ciekawe są  osoby, które 

korzystały z operacyi, ciekawy jest sposób prowadzenia takiej roboty, pomijając 
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już  inne działy prac tego Bractwa objęte przywilejem, czyli jak byśmy dziś  
powiedzieli jago statutem. 

Przywilejem takim zostali udarowani mieszkańcy Ostrowi !dziś  
Mazowieckiej/ w 1566 roku przez króla Zygmunta Augusta. 

Dokument ten w kopii zapisany jest w księdze podręcznej z 1633 r. na 
stronnicy 13-15, prowadzonej przez Bractwo Literackie w Ostrowi, znajdującej 
się  w Archiwum Diecezjalnem Płockiem. 

W końcowym swym ustępie przywilej ten /pisany po lacinie/ wyjaśnia że: 
„Dan w Lublinie w Naszej Królewskiej Generalnej Kongregacyi dnia 26 lipca 
roku pańskiego 1566, a trzydziestego siódmego panowania naszego." 

Historia założenia Bractwa Liter. w Ostrowi jest następ. 
Andrzej Patryk Nidecki, od roku 1585 biskup wendeński, pomiędzy wielu 
innemi beneficjami to jest uposażeniami, jakiemi był  hojnie obdarowywany tak 
przez ówczesnego Króla Zygmunta Augusta jako i przez władzę  duchowną, był  
jeszcze pod ten czas właśnie to jest przed rokiem 1565 i plebanem to jest 
proboszczem naszej Ostrowskiej parafii, zarządzając nią, według przyjętego 
powszechnie pod ów czas zwyczaju, przez swego wikarjusza. Sam ów 
proboszcz Andrzej Patrycy Nidecki stale w Ostrowi nie mieszkał. Ponieważ  
proboszcz ten ważną  rolę  odegrał  w dziejach Ostrowi z obowiązku 
/kronikarskiego/ winienem poświęcić  chociaż  kilka słów jego osobie. Andrzej 
Patrycy Nidecki,  many  pod nazwą  Patricius, którą  się  stale posługiwał, 
urodzony w Oświęcimiu dnia 27 listopada 1527 r., po ukończeniu studiów jako 
duchowny w Padwie, powróciwszy do kraju i należycie oceniony przez 
ówczesnego biskupa Krakowskiego, mianowany został  już  jako Archidjakon 
wileński sekretarzem króla Zygmunta Augusta, jako sławny filolog to jest 
językoznawca i uczony pisarz w literaturze łacińsko—polskiej, znany jak już  
powiedzieliśmy pod nazwą  Patricius. Szczegółowo traktował  o nim Morawski 
Kazimierz w dziele swoim wydanym w Krakowie w 1884 r. pod tytulem 
Andrzej Patrycy—Nidecki, jego Zycie i dzieła. Mieszkając stale przy boku 
królewskim jako sekretarz od 1560 roku, a jako proboszcz Ostrowski od 1565 r., 
a nawet może od 1564 r., dbający o swych parafian, wyjednał  z łatwością  
w Generalnej Kongregacyi Królewskiej przywilej na założenie wspomnianego 
Bractwa Literackiego w Ostrowi i nawet odpowiednio je na terenie kościoła 
w Ostrowi ugruntował. Właśnie tekst przywileju między innemi głosi, że 
„Przewielebny Andrzej Patricius Archidjakon Wileński, sekretarz Jego 
Królewskiej Mości, a pleban Ostrowski, pozwala i daje prawo temu Bractwu 
Literackiemu korzystać  z małego ołtarza dla odprawiania śpiewów, w którym to 
ołtarzu przechowuje się  Przenajświętszy Sakrament po lewej stronie wielkiego 
ołtarza." 

Tenże Andrzej Nidecki na jedenaście lat przedtem zanim został  Biskupem 
Wendeńskim /miasto Wenden na Jnflantach polskich, po łotewsku Kieś/ to jest 
w roku 1565 wybudował  jako pleban miejscowy w Ostrowi kościół  ozdobiony 
aż  siedmioma ołtarzami, o czem będzie mowa w Rozdziale „O Parafii  

I kościołach w Ostrowi". I właśnie jeden z tych siedmiu ołtarzy szczegółowo 
opisany w przywileju został  oddany przez plebana Nideckiego dla sprawowania 
przed tym ołtarzem śpiewów i modłów Bractwu Literackiemu. Sam przywilej, 
po uzyskaniu konfirmacyi w dniu 9 września tegoż  1566 r. od ówczesnego 
Płockiego biskupa Andrzeja Noskowskiego, został  zaraz w Ostrowi w życie 
wprowadzony, o czem można sądzić  z tego, że po tą  konfirmację  specjalnie 
‚jeździli dwaj mieszczanie ostrowscy imieniem całego mieszczaństwa i imieniem 
mamego bractwa. Odnośny dokument biskupa Noskowskiego, przechowany 

oryginale w archiwum diecezjalnem płockiem decydująco tę  sprawę  
rozstrzyga. 

Jeździli zaś  wówczas do Płockiego biskupa po konfirmację  mieszczanie 
ostrowscy Sebastjan po Krzysztofie Podbielski i Paweł  Świerzeski. 

12. 0 proboszczu parafii Osrów Maz. 
Biskupie wendeńskim Księdzu 
Andrzeju Patrycym Nideckim. 

/Wg.dziela Kazimierza Morawskiego 
p.t. „Andrzej Patrycy Nidecki —jego 
życie i dzieła" — Kraków 1884 r./. 

 

Urodzony w Oświęcimiu dn. 27 listopada 1522 r. umarł  w 1586 r. na zamku 
w Wolmarze jako biskup wendeński dokąd go Stefan Batory, oceniając jego 
glęboką  naukę  i pracę  na tron biskupi w 1585 r. mianował. Kształcił  się  
kV  Krakowie i Padwie, z której powrócił  do kraju w 1556 r. 

W dokumentach z tego czasu cały szereg tytułów towarzyszy jego nazwisku 
Lik to: Archidjakon wileński, Kustosz kielecki, Kanonik kruszwicki, 
warszawski, sandomierski, i pultuski. Dzierżył  dwie plebanie /parafie/  
ti  zczi rowską  i Ostrowską  Maz. 

Podpis jego figuruje na przywileju dla Bractwa Literackiego w Ostrowi, 
wydanym przez Króla Zygmunta Augusta w dn. 26 lipca 1566 r. w Lublinie, 
gdzie ksiądz Andrzej zwany powszechnie wówczas jako Andrzej Patricius i już  
jako pleban ostrowski przebywał  będąc sekretarzem kancelaryi królewskiej. 

W początku 1570 r. ks. Andrzej Patricius wykonywał  już  i obowiązki 
godności kanonickiej w Pultusku. Zygmuntowi August. trudno się  było bez 
iliep,o obywać. Kiedy więc ks. Patriciusowi na kapitułę  do Pultuska jechać  
wypadało Zygmunt August prosił  biskupa Myszkowskiego na on czas płockiego 
ienti słowy, aby w razie niezjechania jego sekretarza ks. Patriciusa żadnych 
nieprzyjemności nie doznał. „Prosi się  temi czasy od nas X. Doktór Patrycy, 
mekretarz nasz /dn. 21 marca 1570 r./ aby był  mógł  do Pultuska dojechać  na czas 
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snać  przez W. M. naznaczony ku zjechaniu kanoników wszystkim kościoła 
onego. Lecz przez sprawy nasze, które na sobie ma, nie mogliśmy mu tego na 
ten czas pozwolić. Co aby jemu i rzeczom jego trudności jakiej nie czyniło za to 
W. M. pilnie żądamy". 

Według wspomnień  notat biskupa Piotra Myszkowskiego i Marcina Kromera 
oraz Łukasza Górnickiego i Jana z Czamolasu ówczesnych najbliższych księdza 
Patriciusza, w 1572 r. był  on już  znacznym kapitalistą. „Gotowych pieniedzi abo 
rozpożyczonych abo na grunt włożonych" doliczał  się  około 11.000 zlot. 
ówczesnych co /na 1884 ri mniej więcej stanowiło by 26.700 zł. r. 

Około 1572 r. wysyła Nidecki biskupowi M. Kromerowi do Warmii szczepy 
gruszek i jabłek /koniakówek, witarni, pasówek i deportów!. 

Nidecki zajęty na dworze króla, nie mógł  oczywiście stale doglądać  swych 
parafian i dlatego zaniepokojony w swem sumieniu prosił  w testamencie, 
między innemi „owieczek swych Szczirowskiej i Ostrowskiej Plebaniei ab mu 
omieskanie i niepilnoscz w powinowacztwie odpusczieli". 

W tern testamencie pisze: „Jtem leguje do koscziola Sczirowskego 
i Ostrowskiego, gdziem plebanem, do każdego z nich for. quinquaginta. Jtem 
do spitalia Vilnen, Sandom., Kleck., Warss., Krusfick., Poltows., Sczirow., 
Ostrows., Oswieczm., do każdego z nich po piączidziesiąth zlotych, ale tak iż  
gdzieby w któren z tich miescz mianowanych było spitiów kilka, to  the  for. 
Pienczdziesziąth dacz do jednego tilko spitalja, do którego się  haeredi et 
executoribus zdacz będzie i tho iescze tak żeby się  za tho kupiel plath doroczny 
ku pozytku spitalja onego, a takiesz gdzieby spitalia nie było thedy za tho spital 
zbudowacz si fieri  potent sin  minus plath kupicz doroczny ubustwu onego 
miescza na wieczne czasy". Janowi Kochanowskiemu Nidecki w testamencie 
przeznacza: „taczę  srebrną  pozloczisthą  a k temu numisna R. Mtis i nadtho 
kobierzecz, który sobie obierze". 

Charakterystyczne jest rozporządzenie testamentu jego dotyczące pogrzebu: 
„pochowanie to cziala mego, niechaj by tem że było, gdzie duszę  do siebie Pan 
Bóg powolacz będzie raczył. A wszakże wzdy jeśli w Warszawie, thedy u Ś—go 
Jerzego, jeśli w Cracowie thedi u Ś—go Jana abo u Franciszka, jesli nie będzie 
mogło bycz u Ś. Jana, jeszli w Wilnie thedi u Ś. Ducha, jeszli w Oswiecz. thedy 
u Fary 	jeśli indzie thedi jako czasz przynieszie". 

Jan Zakrzewski. 

13.  Przywilej Króla Michała Korybuta 
Wiśniowieckiego z roku 1670,  
potwierdzający prawa nadane 
Ostrowi przez Annę  Jagiellonkę  
i następnie Zygmunta III  /Arch.  
Gl. Akt Daw. w W-wie — 
11 Księga Ostrowska, str. 38/. 

Michał  z Bożej Łaski Król Polski, Wielki Książę  Litewski, Ruski, Pruski, 
Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wolhyński, Podolski, Podlaski, Smoleński, 
Siewierski i Czemihowski. 

Oznajmiamy Niniejszym listem naszym wszem wobec i każdemu z osobna, 
komu to wiedzieć  należy, iż  stanąwszy przed nami uczciwi:  Stanislaw  Bialowąż  
()- Burmistrz, Jan Gumek,  Stanislaw  Szczeciński, Andrzej Wyrodka — Rajcy 
i  Stanislaw  Zapisek — Lantwojt Miasteczka naszego Ostrowi, ziemi Nurskiej 
leżącego, prezentowali Nam list swój od Najjaśniejszych — Anny Królowej 
Polskiej dekretowany, a od Zygmunta Króla, Antecessorów Naszych — 
potwierdzony, który, że podczas pożaru byłej Rzeczypospolitej Obywatelom 
nieuchronnego, to jest Incursiej Szwedzkiej zdrapany i do przeczytania, a za tym 
wyrozumienia, cale niepodobny. 

Przeto ciż  mianowani poddani nasi Miasteczka Ostrowi pokorną  suplikę  przez 
niektórych P. P. Rad Naszych do Majestatu Naszego wznieśli, swoim 
i wszystkich Obywatelów Imieniem, abyśmy Im prawa i wolność  Władzą  
I Powagą  Naszą  Królewską  we wszystkich punktach 	!wskutek 
załamania przy składaniu — cale pól wiersza jest nieczytelne/ 	klauzulach 
I kondycjach, tak jako zdawna za przodków były i na ten czas 
w używaniu 	 /. wyraz nieczytelny7/ 	potwierdzili i we wszystkim 
opprobowali. Którego Dekretu punkta tak się  w sobie mają. 

Najprzód włók do tego Miasteczka należących trzydzieści — z każdej jednak 
na każdy rok W Święto Świętego Marcina ospu /ofszu? — przyp. J. Z./ 
zwyczajnego Rynkowej Miary korcy siedm; czynszu pieniężnego z włóki jednej 
po złotych polskich dwa i groszy piętnaście a to in  Vino.-  Gęsi, kapłonów i jajec 
należnych Dworowi. Od zalania na słód korcy siedm i — pól korca zboża, albo 
też  pieniędzmi dwiema groszami wyżej nad Targ tameczny. Święto marskiego 
placowego z placu jednego — po pięć  kwartników. — Młyńskiego także na każdy 
Grosz  /cafe/  Miasteczko złożywszy się  na złotych polskich dziesięć. 

Urodzonemu Staroście Naszemu Ostrowskiemu bez wszelkiej trudności 
oddawać  powinność  będzie. Wolno im też  będzie handle wszelakie i kupie 
swoje prowadzić. Towary sprzedawać  i skupować. Ligwory także wszelkiego 

n  Przypis Jana Zakrzewskiego (L.Z.). 
Jak wyżej. 
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rodzaju robić  i sprzedawać  i na swój jakikolwiek pożytek obracać. Przytem 
w każdy tydzień  wolną  mają  środę  dla gajenia się  do Puszczy Naszej na susz, na 
łom i na karczenie — oprócz drzewa wielkiego, którego bez wiadomości 
Dzierżawcy albo Namiestnika Jego używać  nie powinno na żadną  inszą  
potrzebę  tylko do studzien, mostów i na poprawę  Ratusza tegosz 
Miasteczka. — Łąk, pastwisk i ogrodów wedle pomiaru dawnego zwyczaju, 
tudzież  Sądu i Porządku Prawnego przysposobienia i używania, osobliwie tych 
które w Dekrecie i Lustracyjach dawniejszych są  opisane i jako antecessorowie 
ich zażywali tam in porte quam in toto perpetuo et in aerum niniejszym 
obywatelom zażywać  pozwalamy. 

A dla gruntowniejszego mianowanych Punktów i Warunków przedłożonej 
suppliki łaskawie wysłuchawszy i stosując się  do tegoż  Dekretu /i/ Lustracyi 
dawniejszych — wyjąwszy te, któreby Prawu Pospolitemu przeciwne były — 
niniejszym Listem Naszym potwierdzamy i we wszystkiem powagą  Naszą  
Królewską  approbujemy, Prawa Nasze Rzeczypospolite Kościoła Katolickiego 
cale zachowując. Na co się  dla lepszej wiary ręką  Naszą  podpisawszy, Pieczęć  
Koronną  przycisnąć  rozkazaliśmy. 

Dan w Warszawie, dnia 11 miesiąca Lipca, Roku Pańskiego MDCLXX. 
Panowania Naszego — wtórego. 

Locum Sigilli. 
Michał  — król  

Stanislaw  Buzenski 

Dalej następuje jeszcze dziesięć  wierszy pisma po łacinie, stwierdzających 
formalności kancelaryjne. 

Przy wyżej przytoczonym przywileju jest przywieszona na dwóch sznurach 
pieczęć, schowana w blaszance. 

14. 	KARTKI Z PRZESZŁOŚCI MIASTECZKA 
JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI OSTROWI  

Przyczynek do monografii powiatowego miasta Ostrowi Mazowieckiej 
województwa Białostockiego. 

Zebrał  i wyjaśnieniami uzupełnił  Jan Dolęga-Zakrzewski w Ostrowi 
Mazowieckiej w 1927 roku. 

Zbierając materiały historyczne do monografii powiatowego miasta Ostrowi-
Mazowieckiej, województwa Białostockiego, natrafiłem między innymi 
dokumentami dotyczącymi Ostrowi na odpis Dekretu Sądu Zadwomego 
Assesorskiego Koronnego z końcowych — smutnej pamięci — lat 
Rzeczypospolitej po drugim jej rozbiorze, mianowicie z 1789 r. Dekret ten 
zapadł, rozsądzając zatargi na tle ekonomiczno — gospodarczym pomiędzy 
miasteczkiem Ostrowią  z jednej, a ówczesnym Starostą  ostrowskim Michalem 
Karskim podkomorzym Rożańskim, oraz pomiędzy ówczesnym proboszczem 
kościoła ostrowskiego Jakóbem Chrostowskim i żydowskim przykahalkiem 
ostrowskim z drugiej strony. 

Pomijając treść  Dekretu dotyczącą  sprawy sądowej, zresztą  bardzo ciekawej 
o charakterze rozjemczo — wyrokującym, uważałem za bardzo wskazane ze 
względu na aktualność  przedmiotu dla obecnych czasów podać  do wiadomości 
myślącego ogółu sprawę  ówczesnego przed półtora wiekiem ujęcia samorządu 
miasteczka Ostrowi, gdyż  Dekret, o którym wspominam jedynie tylko 
miasteczko to obejmował. Pisownia wzięta z oryginalnego odpisu bez zmiany, 
jedynie tylko z pominięciem niektórych części Dekretu, które uważałem za 
stosowne opuścić. 

15. 	DEKRET SADU ZADWORNEGO ASESORSKIEGO Z 1789 
Przywilej Anny Jagiellonki i Zygmunta III oprócz Króla Michała, 

potwierdzili następnie Królowie: August II w 1706 r. i Jan III w 1677 r. 
Teksty przywilejów Augusta II i Jana III są  jednakowe za wyjątkiem 

odpowiednich zmian w ich początkach i zakończeniach. 

Król Zygmunt August 10 czerwca 1569 r. dal w Lublinie przywilej dla 
m. Ostrowi na postrzygalnię, łaźnię  i wagi. Przywilej ten zaginął.- 
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I Dzialo się  w Ratuszu miasta J.  Kr.  Mci / Ostrowi dnia 15 mca Lipca roku 
Pańskiego 1789. 
Oblata Dekretu Assessoryi Koronnej. 41  
Stanislaw  August z Bożej Łaski Król Polski, Wielki Xiązę  Litewski, Ruski, 
Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wolyński, Podolski, Inflantski, 
Smoleński, Sievierski y Czemiechowski. 
Oznaymniamy niniejszym Listem naszym wszem wobec y każdemu z osobna 
Komu o tym wiedzieć  przynależy, Iż  znayduje się  w Protokule Dekretów Sądów 
Naszych Zadwomych 51  Assessorskich Koronnych Dekret między stronami niżej 
wyrażonemi zapadły, brzmienia następującego. 
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Działo się  w Warszawie w Pałacu Rzeczypospolitej w sobotę  to jest Dnia 
dwudziestego ósmego miesiąca Marca Roku Pańskiego tysiąc Siedmset 
Osiemdziesiątego Dziewiątego. 

Za sprawą  y przedłożeniem Jaśnie Wielmożnego Jmć  6/  Pana Hyacynta Hrabi 
Nałęcz z Malachowic Małachowskiego, Kanclerza Wielkiego Koronnego, 
Radoszyckiego, Grodeckiego, Sannickiego  etc.  Starosty. 

Za przywołaniem Sądów przez Szlachetnego 7/  Michała Glińskiego woźnego 
Generała Ziem Koronnych. 

Między slawetnemi Burmistrzem, Radzcami, Magistratem, Porządkami 8/  
y całym Pospolstwem 9/  miasteczka Jego Królewskiej Mości Ostrowa Powodami 
i Pozwanemi przez urodzonego 7/  Cypryana Sowińskiego, a urodzonym 7/  
Michalem Karskim Podkomorzym 10/  Rozańskim przeszłym osobiście 
y Antonim Karskim synem — teraźniejszym Starostami Hi  y woytami 12/  
Ostrowskiemi Pozwanemi y Powodami przez urodzonych 7/  Antoniego 
Opelewskiego y Stanisława Rutkowskiego urodzonym Michalem Stanisławem 
Budziszewskim Burgrabią  13/  Grodzkim y vice—Regentem Ziemskim 14/  
ostrowskim pozwanym y powodem przez urodzonego Wawrzeńca 
Zukowskiego, a także Wielebnym Xiędzem Jakubem Chrostowskim 
Proboszczem Ostrowskiego Kościoła pozwanym y przypowiadającym się  przez 
urodzonego Franciszka Groszkowskiego; Niewiememi Żydami w tym 
miasteczku Ostrowiu będącemi pozwanemi y przypowiadającemi się; 
Sławetnem Hippolitem Bieńkowskim, Adamem Relugą, Walentym Jamickim 
mieszczanami Ostrowskiemi Pozwanemi y przypowiadającemi się  15/  
y urodzonym Adamem Podbielskim pozwanym y przypowiadają_cym się  przez 
urodzonego Stanisława Rutkowskiego. 
Termin — z Pozwów y Przypozwów. Przypowiadali się  do tej sprawy urodzeni 
officialistowie Skarbu Koronnego przez urodzonego Antoniego Opelewskiego 
Plenipotenta. 

Sąd Jego Królewskiej Mości. Pozwy stron nawzajem przeciwko sobie, to jest 
ze strony Miasteczka Ostrowia o uchylenie tak zgody w czasie Dzieła 
Kommisarskiego 16/  pod dniem siedemnastym miesiąca stycznia roku Tysiąc 
Siedmset ośmdziesiąt pierwszego z odłożeń  na gruncie miasteczka Ostrowia 
z mocy Dekretu Jego Królewskiej Mości roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt 
ósmego zapadłego y Reskryptu Króla Jegomości Roku Tysiąc Siedmset 
siedmdziesiąt dziewiątego wyszlego odbytego nastąpionej, iako y /o uchylenie/ 
samego Dzieła tegoż  Komissarskiego ostatecznie zaszlego 	i t.d. i t.d. 

/Następnie umotywowane rozsądzenie wszystkich,, kategoryi" podanych do 
osądzenia, wielce różnorodnych, a dla procesujących się  jednak pierwszorzędne 
znaczenie gospodarcze i społeczne mających jako to: 
1/ 0 opłacie czynszu z pól. 
2/ 0 dawaniu w naturze osepu w ziarnie. 
3/O dawaniu kur i jaj z każdej osiadłej włóki. 
4/O czynszu z domów /podymne/ i od rzemieślników.  

5/ 0 robociznach, podwodach, szarwarkach. 
6/ 0 propinację  miejską  publiczną. 
7/O robieniu piwa i wypalaniu gorzałki. 
8/O mieleniu słodów piwnych i gorzałczanych. 
9/ 0 wyszynku piwa, gorzałki i wszelkich likworów. 
10/ 0 karczmie starościńskiej i wóytowskiej w rynku. 
11/ 0 karczmie i propinacyi proboszcza Kościoła Ostrowskiego. 
12/ 0 dopełnieniu gruntu przynależnego Staroście. 
13/O dopełnieniu gruntu przynależnego proboszczowi. 
14/ 0 nieprawne wystawienie Huty przez Starostę  w zaroślach miejskich. 
15/ 0 wyrugowanie Żydów z miasta. 
16/ 0 daninach na rzecz Starosty od mieszczan bartników. 
17/ 0 szpitalu, funduszu szpitalnym w miasteczku. 
18/ 0 szkole i funduszu szkolnym w miasteczku. 
19/ 0 pobicie niektórych mieszczan „Kańczukiem" przez Dzierżawa Starosty. 
20/ 0 wolny urąb drzewa na opal i na budowę  z Puszczy Starościńskiej 

i t.d. i t.d 	zakończone w następujących słowach!. 
Aby zaś  ten Dekret w powyższych Kategoryach uskutecznionym 

y popełnionym został  potrzebną  Komiissyą  być  uznaje y na iey odprawienie 
urodzonych: Józefa Radzickiego Zakroczymskiego, Kazimierza Szydlowskiego 
Ciechanowskiego Podkomorzych; Woyciecha Szygowskiego Zakroczymskiego, 
Baltazara Kamieńskiego ziemi Nurskiej ziemskich Podstądków 17/ , Jakóba 
Góreckiego ziemi Rożańskiej ziemskiego y grodzkiego Pisarza 18/  Michała 
Kownackiego granicznego 10/  , Piotra Kozłowskiego ziemi Nurskiej 
Komorników 10/  , Nikodema Duchnowskiego łomżyńskiego, Tomasza 
Murawskiego ziemi Nurskiej Grodzkich Burgrabiów, Franciszka 
Domaszewskiego subdelegata 17/  ziemi Nurskiej, Kacpra Woj akowskiego 
kapitana Woysk Koronnych, Ludwika Mlockiego Chambellana 19/  Jego 
Królewskiej Mości za Komissarzów wyznacza, którym to Komissarzom, aby 
oni czas sposobny upatrzywszy, w miesiącu jednak wrześniu Roku 
teraźniejszego za obwieszczeniem wprzód stron przed terminem tey to Komissyi 
wydać  y w Xięgach Grodzkich 2/  Ostrowskich przez woźnego o wydaniu onego 
zeznać  mianym do często wspomnianego miasteczka Jego Królewskiej Mości 
Ostrowia zjechali y tam na Ratuszu lub na miejscu gdzie im się  
naywygodniejsze wydawać  będzie na nieprzytomność  20/  niektórych, aby tylko 
jeden /Komisarz/ znajdował  się, mniej zważając, władzę  swą  Kommisarską  
obwołać  y strony przed się  przywołać  nakazali, albo nakazał, !jeśli będzie jeden 
komisarz/ a na niestawienie którejkolwiek strony bądź  y przypozwanej mniej 
zważając Dekret niniejszy w powyższych kategoryach 21/  i sobie polecony do 
zupełnego skutku przywiedli lub przywiódł. !następują  dalej szczegółowe 
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wskazówki dla Komisarzy jak mają  badać  świadków, odbierać  od nich 
przysięgę  it.  p. — wreszcie sam Dekret rzecz dalej prowadzi8/. 

Nakoniec pragnąc aby to miasteczko, które z ustanowienia swego 
pierwiastkowego dla swobód y wolności swych dosyć  było według świadectwa 
Rewizyj Tysiąc sześćset sześćdziesiąt czwartego roku zasiedziale 22/  , bo 
czterysta kilkadziesiąt Domów gospodarzy /rolnych/ jako też  y Rzemieślników 
różnych Dwieście prócz Rzeźników kilkunastu miało, w późniejszym zaś  czasie 
y teraz z przyczyn jakowychciś  wolności y swobody ich ściśniających, ledwo 
kilkadziesiąt tylko Domów w nim znajduje się  y mieszkańcy jego w ubóstwie 
zostają, do lepszego przez wewnętrzne urządzenie onego przyść  mogło losu 
i stanu, a widząc iż  Ordynacya 23/  przez Sąd Kommissarski przepisana okazuje 
się  jeszcze bądź  niedokładną  y niedostateczna, więc na wzór innych 
rządniejszych miast y miasteczek takową  dla tego miasteczka Ordynacyą  podług 
której rządzić  y zachować  się  będzie powinno — postanawia. 

16. ORDYNACYA DLA MIASTECZKA JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI  
OSTROWIA  23/  

0 ustanowieniu Trzech Porządków y obraniu Osób.  
Pewnym to jest dowodem, iż  nierządu w Miasteczkach y upadku onych jest 

nayprawdziwszą  przyczyną  częsta odmiana urzędników y że taż  sprawiła 
w miasteczkach bardziej zamięszanie y rząd przez to bywał  zaniedbany, zkąd 
nietylko dochodów publicznych miejskich, ale y samych miast nastąpił  upadek, 
zaczym chcąc niejako podzwignąć  upadłe miasteczko jako y niniejsze 
miasteczko Ostrów, które dla zaniedbanych rękodzieł  czyli rzemiosł  
w mizernym zostaje stanie, a zapatrując się  na zwyczaj w lepiey urządzonych 
miasteczkach używany, gdzie się  znayduią  dożywotni urzędnicy przez co Rząd 
daleko lepiey jest utrżymywany y przez to wzrost swoy biorą  wszystkie dawne 
zwyczaje w Elekcyach 24/  urzędników praktykowane Sąd Jego Królewskiej 
Mości znosi y, stosując się  do Prawa roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt ósmego 
Po tytulem „Warunek Miast y Miasteczek" zapadłego urządzenia dla miast 
y miasteczek z rozpoznaniem Praw y Przywileyów polecającego, oraz 
przychylając się  do zwyczaju w innych miastach już  urządzonych zachowanego 
— trzy Porządki w miasteczku tym nazawsze, to jest Pierwszy Porządek 
Radziecki czyli Magistrat z osób sześć  Radnych dożywotnich; Drugi — 
Ławniczy  z osób także sześciu Ławników; Trzeci nakoniec Gminny — wszystko 
pospolstwo miasta reprezentuiący z osób dziesięciu Gminnych składać  się  
mający wieczyście trwały postanawia. Z pomiędzy których to sześciu Radnych 
dwóch kandydatów na Burmistrza przez dwa Porządki to jest Ławników 
y Gminnych wybranych urodzonemu Staroście teraźniejszemu jako y przyszłym 
Starostom podać  mianych. Urodzony Starosta lub jego namiestnik na urząd 

8  Przypis Jana Zakrzewskiego (L.Z.). 

Roczny Burmistrza potwierdzać  ma. Niżeli zaś  Porządki do odebrania takowego 
Burmistrza corocznie przystępować  będą, stary Urząd czyli Podskarbi 25/  
y Ekonomia Miasteczka, która się  składać  będzie z Podskarbiego, jednego 
z Porządku Radzieckiego, tudzież  jednego Ławnika y jednego Gminnego na 
tydzień  przed elekcją  nowego Burmistrza rachunek tak z dochodów jako 
y Expens całorocznych miejskich w obecności Trzech Porządków 
y przytomności urodzonego Starosty lub jego Namiestnika oddać  powinien 
y niewprzód nowego Burmistrza nastąpić  ma obranie, aże pokąd takowe 
rachunki zupełnie oddane będą  y kwit z nich nienastąpi. A gdyby urodzony 
Starosta lub Namiestnik jego przy takowych rachunkach przytomnym być  
niechcial, na tenaczas miasteczko uczynić  ma wprzód manifest, że urodzony 
Starosta nie zesłał  nikogo do słuchania rachunków takowych, a dopiero 
llonomia Miasteczka przed Trzema Porządkami roczne rachunki odda y kwit 
zupełny otrzyma. 

O Elekcyi Osób do Urzędów.  
Gdy się  w którym z trzech porządków po dobraniu do nich osób według 

niższego przepisu trafi, że jedna osoba lub więcej umrze albo innym sposobem 
mieysce zawakuje, naprzyklad w Magistracie czyli Radzie, wtenczas będący 
Radni po odbytym pogrzebie tego Radcy nazajutrz zaraz innego lub innych 

pomiędzy tylko zgromadzenia Ławników z przytomności Pisarza Mieyskiego 
26/ przez sekretne napisanie, Mające bydź  dawane wota, a przez Pisarza do 
każdego Radnego odbierane y potym ogłoszone. Kreski większością  wotów 27/  
odbierać  będą, a tak nowoobranym Radnemu przysięga zwykła przy tej 
Ordynacyj tu przyłączona przeczytana i przez nowoobranego Radcę  przed 
Magistratem wykonana y w Protokul zapisana być  ma. Po której wykonaniu 
natychmiast ten że nowoobrany Radca miejsce najmłodsze zasiądzie. Podobnież  
y w zgromadzeniu Ławników dziać  się  będzie, w którym pomiędzy sześciu 
Lavvników takoż  dożywotnich jeden to jest naypierwszy dobrze osiadły przez 
Ławników obierany bądź  naystarszym Ławnikiem dożywotnim nazywać  się  
będzie. I to imię  starszego wtenczas tylko odmieni, gdy do Rady zawołany 
miejsce wakujące obeymie, y który też  w niebytności Woyta, albo Langwoyta 28/  
miejsce jego na sądach zastąpi y wraz z Ławnikami sądy sprawować  będzie. 
Gdyby zaś  jeden lub więcej z Ławników zmarło, czyli do Rady wezwani byli, 
wtenczas pozostali Ławnicy sami za wiadomością  magistratu, nazajutrz po 
wakausie lub pogrzebie, Elekcyą  w swoiey Izbie, w której sądy sprawować  będą  
/104 y z trzeciego Porządku, to jest Gminnego osobę  zdatną  y osiadłą  między 
sobą  przez większość  Wotów w Przytomności 29/  Pisarza obiorą. I tak obranego 
kandydata na piśmie przez swego starszego Ławnika podpisanym wyrażą  
y Magistratowi czyli Radzie na Ratusz pod ten czas zgromadzonemu podadzą. 
A Magistrat nie schodząc z Izby swej natychmiast obranego konfirmować  
będzie y od tego przez się  potwierdzonego przysięgę  odbierze, który po 
wykonanej przysiędze miejsce w zgromadzeniu Ławników ostatnie 30/  zasiądzie. 
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Toż  samo ma się  rozumieć  y o trzecim Porządku Gminnych, iż  w tym 
zgromadzeniu dożywotniem być  ma jeden pierwszy dobrze osiadły, dobro 
miasta kochający y ten starszym Gminnym nazywać  się  będzie y na tym 
urzędzie do śmierci lub dotąd pokąd na wakujące Ławnika miejsce wezwanym 
y obranym niebędzie zostawać  powinien. A gdyby którego Ławnika śmierć  
nastąpiła y na miejsce iego z Porządku tego Gminnych, który do Ławnikostwa 
był  obranym, tedy natenczas starszy Gminny nazajutrz po pogrzebie zmarłego 
lub do Ławy wezwanego zgromadzenie innych Gminnych samych kolegów na 
Ratusz czyli do Izby na sesye używaney zwoła y tam na miejsce zmarłego czyli 
do Ławy 311  obranego, mieszczanina dobrze osiadłego y do tego zgromadzenia 
osobę  zdatną  czytać  y pisać  umiejącą  sposobem iak wyżej o Elekcyi Ławników 
napisano, ciż  Gminni obiorą, a obranego starszy Gminny Elekcyą  podpisze y on 
sam lub też  przez dwóch z pomiędzy swego zgromadzenia wybranych 
Magistratowi na Ratusz do Izby swej na to zgromadzenie do potwierdzenia 
poda, a Magistrat niezwlocząc, ani z Izby Radnej nie schodząc natychmiast 
onego potwierdzi y na mieysce za odebraniem od niego przysięgi zvvyczajney 321  
instalować  go będzie. A takowe Elekcye w trzeźwości 331  odbywane y kończone 
w Xięgi do tego przez Pisarza sporządzone spisywane być  mają. Ze zaś  
z Gminnych czyli innym urzędnikiem obrany od tego wymawiać  się  nie ma, 
jako y od innych Funkcyi mieyskich wyłamywać  się  nie będzie powinien. 
A o dobieraniu osób na Urzędy osób pierwszy wzgląd być  powinien na osoby 
uczone, prawa wiadome, pisać  i czytać  umiejące, po tym na synów Radzieckich 
zasłużonych y zaslugiwających się, pisać  i czytać  także umiejących, - dalej 
zagranicmemi towarami, tudzież  i kraj owemi handlujących, także na 
Rzemieślników wygodę  w miasteczku y obywatelom czyniących, a na ostatku 
rolą  bawiących się. Lubo possessya mieszczanina nie na mieszkaniach ani 
Budynkach, ale y innych Osiadłościach zasadzać  się  zwykła, przeto zachęcając 
aby po miastach y miasteczkach ku ich ozdobie, oraz od ognia bezpieczeństwie 
w kamienicach, Domach, Dworkach mieszkalnych, kominy wszelkie były na 
dach wyprowadzone y murowane — ostrzega. Iżby mieszczanin chcący mieć  
z possessyi swoyey prawo do dawania wotów w Elekcyach bądź  Ławników, 
bądź  Gminnych albo Radzców czyli też  Burmistrza mial koniecznie w swoich 
possessyach mieszkalnych Kominy nad dach wywiedzione y wymurowane tak 
dalece, iż  gdyby był  kto dostrzeżony, że komin w jego domu upadł  albo 
niewywiedziony jest nad dach, takowy lubo by mial naywiększą  Possessyą  
w miasteczku, atoli być  przymuszonym do kandydacyi ani nawet do dawania 
wotów w Elekcyach wspomnianych, zgoła do żadnego urzędu wchodzić  
niemoże. 

O władzy Trzech Porządków na zgromadzeniach 
y obowiązkach onychże.  

Aby żadne podeyścia lub inne jakie z krzywdą  miasteczka tego w malej 
liczbie osób odprawione nie praktykowały się  czynności postanawia, iżby  

wszystkie sessye, tak w Interesach miasteczka jako y sądowe nie gdzie yndziey 
odprawiały się  tylko na Ratuszu, na które sessye rano zawsze a nie po obiedzie 
odprawiać  się  mające, czyli odbywać  ile razy Burmistrz będzie widział  potrzebę  
wszystkie Porządki miasteczka zwołać, tedy starszy Ławnik, starszy Gminny 
wszyscy się  trzech zniesą  y każdy z osobna swoy Porządek przez sługę  
mieyskiego uwiadomią  o Publice 351  , na któwą  wszystkie trzy Porządki schodzić  
się  powinny, a żaden z nich obesłany od zeyścia na Ratusz wymawiać  się  nie 
ma, oprócz szczególnie choroby y wyiazdu z miasteczka dla nagłych interesów. 

Komplet zatym pomienioney Publiki z trzech Porządków składać  się  będzie 
w osobach najwięcej dwunastu, tak jednak, aby z Radnych było trzech najmniej, 
Trzech z Ławy, z Kola 361  zaś  gminnego osób sześć; a na tych Publikach 
interessa większością  głosów konkludowane w protokul na to sporządzony 
wpisywane być  mają. Na Publikach tych zgromadzone trzy porządki obmyślać  
będą  względem wyznaczenia y rozłożenia wszelkich podatków y jakich kolwiek 
wydatków. Powtóre względem Danin z czynszów albo Kupienia dla pożytku 
y potrzeby miasteczka Placów, Gruntów miejskich; po trzecie względem 
sprawienia potrzebnych porządków 371  w miasteczku jako to w szczególności do 
ratowania od ognia należących, względem reperowania dróg onych prostowania. 
Po czwarte względem administracyi lub orendowania dochodów mieyskich. Po 
piąte, względem pożyczenia pieniędzy z Kassy mieyskiej. Po szóste względem 
czynienia plenipotencyi imieniem całego miasteczka, która ma być  w osobnym 
protokule Trzech porządków zapisana z wyrażeniem na kogo y do jakiego 
interesu, na ostatek w interessach mieyskich tyczących się  dobra y całości 
miasta zasadzać  będą. Do tych że trzech Porządków należeć  będzie stanowienie 
y rozłożenie potrzebnych podatków lub innych uchwal mieyskich. Niewolno 
jednak będzie tych Trzem Porządkom zaciągać  długów na miasteczko bez 
koniecznej potrzeby, o którey wprzód zwierzchności Najwyższey donieść  
powinny, a dopiero za rezolucyą  tey że będą  mogli summę  381  na miasteczko 
zaciągnąć. 

Także niema bydź  wolno tym Trzem Porządkom w żadne kontrakty 
nrendowne lub zastawne, a tym bardziej Przedazne o dobra wszelkie mieyskie to 
jest Ogrody, Place lub Karczmy mieyskie z osobą  od siebie możniejszą  
wchodzić, lecz te dobra miasteczka więcej dającym, mieszczaninowi tylko 
tamteyszemu lub przychodniemu ale wolnemu Rzemieślnikowi w tem że 
miasteczku osieść  chcącemu, publicznie na Ratuszu arendować  mogą. Którey to 
Licytacyi zesłany od urodzonego Starosty assystować  może, a co do Licytacyi 
miasteczka iżby ta w przytomności urodzonego Starosty lub jego namiestnika 
odbyta bywała y sarnma zalicytowana aby bezpieczeństwo wszelkie miała, 
ostrzega.- 

, 0 Elekcyi Burmistrza.  
Co się  tyczy Elekcyi Burmistrza to z podanych dwóch z pomiędzy Radzców 

Kandydatów odprawiać  391  się  ma. Nayprzód trzema dniami przed Nowym 
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Rokiem dwa Porządki miasteczka to jest Ławnicy y Gminni po wysłuchaniu 
w kościele Farnym miasteczka Ostrowia mszy świętej zaraz na Ratusz w liczbie 
ustanowioney zeydą  się  y tam przybrawszy do siebie Pisarza miasteczka 
przysięgłego, każdy z nich notować  ma na kandydatów dwóch jako wyżej do 
Burmistrzostwa, z samych tylko Radzców obranych, dając kartki na osoby te, na 
które chce dać  wotum, a którzyby pisać  nieumieli mają  na papierze osobno to 
tego przygotowanym, na którym by kreski dać  chcieli, krzyżyki położyli. 

Pisarz więc mieyski takowe położone dla tey osoby kandydatów krzyżyki 
y kartki zebrawszy od Ławników Starszemu Ławnikowi, od Gminnych 
Starszemu Gminnemu odda y ci dopiero w puszkę  na to sporządzoną  te wota 
włożą, a potym publicznie z niej Starszy Ławnik takowe wota wybierze. 

Pisarz zaś  mieyski czytać  wota y na osobnym papierze co do każdej osoby 
wota mającey jaka z nich większość  kresek wypadać  będzie konnotować  y tey 
Elekcyi Dzieło odbyte w Protokul wpisać  ma. A z tego Extrakt wyjęty pod 
pieczęcią  Miasteczka urodzonemu Staroście albo Namiestnikowi jego 
prezentować  będą, po którym doniesieniu kandydatów Starosta lub Namiestnik 
nazajutrz z takowych dwóch sobie podanych kandydatów jednego którego 
zdatniejszego y sposobniejszego baczyć  będzie, nie odwlekając na 
Buiiiiistrzoctwo Konfirmować  401  ma y przysięgę  na ten urząd zwykłą  od niego 
w obecności Trzech Porządków miasteczka y mieszczan do tego 
zgromadzonych na Ratuszu odebrawszy jemu Rządy miasteczka roczne poleci. 
Gdyby zaś  Starosta lub Namiestnik z nadmienionych sobie kandydatów w czasie 
dni trzech naydluzey y za uczynioną  kilkakrotną  przez Delegowanych od 
Porządków miasteczka prośbą  na Burmistrzoctwo potwierdzić  niechcial, 
w takim przypadku za uczynionym o to manifestem 411  miasteczko udać  się  ma 
do Sądów Jego Królewskiej Mości i w dni sobotnie do tego wypadku 
wyznaczone wnieść  Illacyą  421  powinno y nato odbierze Sądową  Resolucyą. 
A tymczasem Starszy Radzca w nagleyszych interessach miasteczka 
Dyspozycye w tym że miasteczku, Sądy y Rząd utrzymywać  będzie. 

Gdyby się  zaś  pokazało, że mieszczanie niesłusznie takowy zarzut Staroście 
lub jego Namiestnikowi przez swoy manifest uczynili, za to więc przykładnie 
ukarani zostaną. Gdyby się  też  trafiło iżby Burmistrz przed dokończeniem 
swoiey Funkcyi umarł, na tenczas niema bydź  Elekcya Buiniistrza, ale 
naypierwszy z Porządku Radzców urząd Burmistrzowstwa z władzą  wszelką, aż  
do przyszłej elekcyi sprawować  y dokończać  będzie. 

Gdyby tak że przytrafiło się  Burmistrzowi zachorować, odjechać, lub bydź  
zatrudnionym, na tenczas podobnież  starszy Radzca lub od Burmistrza 
wyznaczony prezydować  na Sądach y Rząd w mieście utrzymywać  ma. 

O władzy Burmistrza. 
Z Magistratem Butiiiistrz y Radnemi wspólnie sprawować  ma y utrzymywać  

Porządek w Miasteczku; ten że Burmistrz ma na Obrady publiczne mieyskie gdy 
potrzeba będzie, a niepotrzebnych Sessyi nieskladając, inne porządki zwoływać  

y z niemi wraz zaradzać, rozłożenie Podatków wszelkich po między mieszczan 
y zarownie podług ich majątku sprawiedliwie czynić; Sierotom po zmarłych 
Rodzicach Opiekunów dodawać, od nich corocznie Rachunki z Opieki odbierać, 
szkodliwych i zaskarżonych z Opiek oddalać, innych na ich miejsce stanowić. 
Wdowców, wdowy do spisania wczesnego 431  Jnwentarza przynaglać, 
rkonomów co rocznie do odebrania prowentów 441  miejskich wraz z drugiemi 
Porządkami wyznaczać, onychże także Rachunków słuchać; w Porządki 
Cechowe jeżeli się  podług artykułów swych sprawują  y Zdzierstwa od 
przystępujących do Cechów nie czynią— wglądać, Starszych do tych że Cechów 
wyznaczać, Rachunki z Składek cechowyć  odbierać; do miejskiego prawa ludzi, 
najszczegulniej Rzemieślników y Kupców co by go chcieli, bez zdzierstwa 
y opłaty przyjmować, byle tylko wolnie urodzeni byli, a nie poddani, w czym 
gdyby komu trudność  i do przyjęcia Prawa miejskiego zachodziła ma się  taki 
udać  do urodzonego Starosty, albo na koniec do Sądów Jego Królewskiej Mości 
w dni Sobotne na to przeznaczone, i w tej okoliczności odbierze Rezolucyą, a to 
wszystko co z porządków uchwały, to jest rozłożenie sprawiedliwe podług 
majątku Osoby podatków, dodanie Opiekunów, sporządzenie Inwentarzów, 
wyznaczenie Ekonomów, odebranie od nich corocznie Rachunków, 
postanowienie Starszych do Cechów przyjęcie do miejskiego — wypadać  będzie 

to Pisarz miejski w Xięgi Radzieckie na to zosobna sporządzone porządnie 
wpisywać  powinien; Ochędostwo przytym miasteczka aby gnoje po ulicach nie 
leżały i owszem też  ulice przed każdego Gospodarza Domem ochędożone oraz 
drabiny na Budynkach aby przystawiane i kominy nad dach w domach 
wyprowadzone y wymurowane, tudzież  domy wszystkie w całym miasteczku 
Dachówką  — lub gontami pokryte były; słomą  zaś  pokrywania Dachów 
nazawsze zakazując, starać  się  będzie nakazywać. Także na miary tak do 
trunków należące, jako inne zbożowe, które w rynku pod przykryciem 451  jako 
to: korca, pólkorca i ćwierć  dla wygody publicznej, nieniej ćwierć  okuta 
z obwodem na wierzchu i prętem przez środek żelaznym być  powinny; wagi 
y łokcie, tudzież  podczas targu na przekupieństwo aby oszukania żadnego 
nikomu nie było — ma mieć  baczność  Burmistrz miasteczka tego wszelką. 

Do sądu Radzieckiego, który sąd z osób trzech to jest Burmistrza y dwóch 
Radnych a w przypadku niebytności lub choroby iego subdelegowanego 
Radnego y dwóch Radnych składać  się  będzie, wszelako inni Radni ile 
możności schodzić  się  na sądy powinni, chyba gdyby który z nich legalnie był  
utrudniony albo chory, o czym Burmistrzowi donieść  powinien, a Pisarz który 

zawsze na sądach znajdować  się  ma, nie będzie mial decydujące zdanie, ale 
tylko informujące 461. Do tego sądu sprawy o niezachowanie uchwal miejskich 
od trzech Porządków postanowionych przy dawaniu Opiekunów y Kuratorów, 
oddanie Rachunków z opieki, spisywanie Inwentarza Substancyi małoletnich 
sukcesorów; o nieprzyjęcie Opieki, lub zle na niej Opiekunów sprawowanie się, 

oddanie rachunków przez Ekonomów lub powrócenie szkody przez nich że 
skarbowi miejskiemu uczynionej; także sprawy wszelkie między Cechowemi do 
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artykułów ich ściągające się, jako i długi Zapisowe i niezapisowe za należne 
bądź  przyznaje. 

0 sądach Potocznych.  
Ze zaś  w tym miasteczku pomniejsze malej wagi sprawy zdarzać  się  mogą  

i dla tych rozsądzenia, Radni przez częste na Ratusz zwoływanie domowe 
opatrzenie mieć  mogą, zaczym sądy Potoczne ustanawia, które w domu 
Burmistrza dwa razy na tydzień, chyba żeby nieprzewidziana była potrzeba, to 
i każdego dnia odprawiać  się  mop;  na których sam Burmistrz z Pisarzem 
zasiadać  mają. 

Do tych sądów Potocznych Burmistrzowskich sprawy złotych polskich 
Trzydzieści nie przenoszące należeć  mają; tudzież  o niewycieranie wczesne 
Kominów przynajmniej dwa razy na miesiąc w lecie, a w zimę  — co tydzień; 
o nienaprawianie kominów, o wyrzucanie gnojów na ulicę  dla ochędoctwa 
publicznego miasteczka. Po wtóre o nieposłuszeństwie Burmistrzowi 
w jakimkolwiek zaleceniu w Jnteresach Miasteczka tyczących się. Po trzecie  
sprawy podczas jarmarków z kupna y z przedaży wynikające, o niedopuszczenie 
przejeżdżającym przedawania różnych towarów, o gwałty publiczne które bez 
żadnej zwłoki sądzone być  mają, o fałszywe wagi, miary z Łokciów, 
o nienależyte wypieczenie chleba, nadto sprawy o poszwarki między 
mieszczanami zaszle; szelkie bowiem zapadłe w tym Sądzie dekreta Pisarz ma 
w Protokul na to sporządzony y wpisywać  y ten zapisany do archiwum 
miasteczka oddawać  i w takowych sprawach od każdego dekretu Burmistrz 
stronie zakładającej do urzędu Radzieckiego appelacyą  dopuszczać  ma. 

A że w tym miasteczku Ostrowiu jest woyt uprzywilejowany, zaczym 
jeżeliby ten wojt czasu do sądzenia niemial albo sam zasiadać  niechcial, tedy na 
swe miejsce Lanwoyta 4W  rocznie obrać  mianego jednak z urzędników 
miasteczka lub mieszczan dobrze osiadłych, czytać  y pisać  umiejącego 
postanowi; Langwoyt więc ten od Woyta obrany y postanowiony za wypełnioną  
na urząd woytowski przysięgą, oraz z Ławnikami sześciu sprawy sądzić  będzie. 
Ten bowiem sąd składać  się  ma do kompletu w nieprzytomności Woyta 
z Langwoyta y dwóch Ławników. Do tego sądu będą  należały zeznawania 
wszellkich Tranzakcyi y przedaże Dóbr od Osób miejskich, podawanie do nich 
że Jutromisyi 48/,  Przyjmowanie Testamentów od chorych, na których przyjęcie 
Lanwoyt z trzema Ławnikami y Pisarzem schodzić  powinien; także taxy dóbr 
stojących i gruntowych; działy międzysukcesorami dorosłymi dóbr po 
Rodzicach lub Krewnych pozostałych — przez Urząd Ławniczy z Deputacyi 
Woyta lub Langwojta tego Miasteczka sprawione będą. Powinnóścią  prócz tego 
Ławników będzie, iż  będąc przez Burmistrza lub Urząd Radziecki czyli sąd 
Woytowski lub Ławniczy do jakiej czynności deputowanemi, takową  Funkcją  
wiernie y sumiennie y na piśmie z podpisem rąk swoich oddadzą. W tym także  

sądzie woytowskim czyli Langwoytowskim y Ławniczym sprawy o nieważność  
Testamentów, o nieważność  zemaney Sprzedaży domu, o nieważność  działów 
rozeznanie — wolne — ostrzega. 

Do tegoż  sądu sprawy należeć  będą  w których Forum 491  Sądu Woytowskiego 
i Ławniczego zapisane będzie, w których sprawach osądzonych gdyby za 
dekretem Jutromissya ściągać  się  miała, Burmistrz do tej Jutromisyi ma 
wyznaczyć  Ławników, a Ławnicy wyznaczeni posłuszni w tej okoliczności być  
mają  — i te Jutromisje tudzież  wizye do ksiąg zapisywane będą; zaś  w sprawach 
jako to: o czynsze, o prowizye zatrzymane, o niedotrzymanie kontraktów, także 
o krzywdy między mieszczanami osobiste, mianowicie gdzie pobicie zajdzie lub 
rana zadana będzie — wolne obranie sądu: Radzieckiego lub Woytowskiego, 
gdzie wprzód kto pozwie prawować  się  chcącym zostawuje. W których 
sprawach jeśliby były większego waloru y summę  złotych dwieście Polskich 
przechodziły, lub karą  osobistą  w znaczniejszej sprawie w sobie miały od 
dekretów sądu Radzieckiego z mocy wyżej dekretu Kommissarskiego roku 
tysiąc sześćset trzydziestego pierwszego prosto do sądów Jego Królewskiej 
Mości Assesorskich Koronnych appellacye zakładane y przez tenże sąd 
dopuszczane; w sprawach zaś  pomniejszych dwieście złotych niewynoszących, 
między jednak osobami tylko prywatnymi mieszczanami zachodzących z Prawa 
roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt ósmego w Sądzie Pośredniczym 
Starościńskim przez appellacye rozsądzone y tam kończone bydź  mają. A od 
dekretów sądu Woytowaskiego czyli Langwoytowskiego y Ławniczego — prosto 
do Sądów Jego Królewskiej Mości appellacye zakładane y dopuszczane będą  - 
deklaruje. 

Spraw zaś  kryminalnych o kradzieży, cudzolóztwie, zaboystwa y inne 
publiczne występki sąd ten Woytowski bądź  Langwoytowski y Ławniczy sądzić  
nie ma, ale oneż  gotowemi Examinami i Inkwizycyami 50/  do Sądów Jego 
Królewskiej Mości prosto po rozsądzenie odesłać  powinien. A gdyby prawem 
roku tysiąc siedmset siedmdziesiąt szóstego, obwinionych o występki są  
zakazane Turtury, przeto pod surową  karą  na ten sąd Woytowski czyli 
I ,angwoytowski y Ławniczy, czyli raczey na osoby sąd ten składające ściągnąć  
mianą. Aby więc znów przez żaden sposób do wyznania występku niepociągal 
przez Turtury — zakazuje. Lecz używając prawa pomienionego o dowodach 
y dowodach dobrowolnego wyznania z obwinionych przez najściślejsze badania 
iwiadków występku popełnionego ten że sąd dochodzić  ma. 

W sprawy zaś  Carodziejskie, Guślarskie, aby się  w żaden sposób nie wdawał, 
przestrzega y nakazuje. Mieyskie Xięgi czyli Akta woytowskie u kogo 
z kolwiek znajdujące się, aby były pod dozór Pisarza miejskiego do Archiwum 
miejskiego, jako possessyi miejskich dotyczące się  Summarycznem spisane 
y jak najprędzey oddane były — przykazuje; a jeżeliby w ręku możniejszych 
były, miasteczko to rekwirować  ma oddanie ich, a w przypadku sprzeczki 
zachodzącey, temuż  Miasteczkowi czynienie z kim będzie należało nawet 
/ A lacyi w Sądzie Jego Królewskiej Mości wolne zostawuje. 
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Na odprawienie Sądów Radzieckich mają  być  dni trzy w tydzień, to jest 
Poniedziałek, Środa y Piątek, a zaś  dla Sądów Woytowskich albo 
Langwoytowskich także dni trzy w tydzień, wtorek, czwartek y sobota 
w rannych przedobiednych godzinach; do których sądów jeźli by sprawa 
pomiędzy osobą  innej obcey Jurisdykcji podróżną  zachodziła, takową  prawem 
Gościnnym każdego dnia porządnie tak Urząd Radziecki jako i Woytowski 
niezwłocznie pod karą  przez Sąd Jego Królewskiej Mości na sąd zwlokę  
czyniący rozkazać  mianą  z wolnąjako wyżej appelacyą  rozsądzi. 

O Processie w Sądach wyżej wyrażonych.  
Chcąc aby nayprędszą  sprawiedliwość  pragnący jey w tym miasteczku 

Ostrowiu zyskiwali y na długie processa wydatkami niewyniszczali się  proces 
takim skraca sposobem. Nayprzód, pozwanie na sądy potoczne burmistrzowskie 
słownie tylko bydź  ma, to jest Burmistrz na skargę  każdego lub doniesienie 
Instygatora 511  poszle woźnego albo pachołka mieyskiego do obwinionego, aby 
na godzinę  naznaczoną  star* y sądownie odpowiedział. Powtóre, pozwanie na 
sądy Radzieckie w sprawie nieprzechodzącey złotych trzydzieści słownie jak 
wyżej być  ma; podobnież  do sądu woytowskiego czyli Langwoytowskiego 
y Ławniczego o słowne urazy y mniejsze wiolenye, słowne zapozwanie 
następować  powinno. Potrzecie w większej wartości sprawach pozew na piśmie 
dany być  ma, którego pozwu woźny w xięgach urzędowych zeznanie powinien 
uczynić. Poczwarte, pozwy wydawane na papierze stemplowym pod pieczęcią  
Sądu Radzieckiego jeżeli do Sądu Radzieckiego y pod tytulem „Burmistrz 
y Rada miasteczka Jego Królewskiej Mości Ostrowia". Zaś  kto będzie pozwany 
do sądu Woytowskiego czyli Langwoytowskiego Ławniczego, to pod Imieniem 
„Woyt albo Langwoyt y Ławnicy miasteczka Jgo Królewskiej Mości Ostrowia" 
pod pieczęcią  woytowską  wychodzić  mają. 

0 Dekretach Kondemnatach 521  y Exekucyi onych.  
W sprawach o proste długi, zapisane kalkulacye, gwałtem wybicie czyli 
expulsyą  531  z domu, z placu, Roli, Ogrodów, Łąk y innych dóbr mieyskich za 
kontraktem arendownym trzymanych jedna Kondemnata będzie zupełną  
konwikcyą  gdzie z possessyi swey wyrzucony y nieodwlocznie zaraz niewdają_c 
się  w rozpoznanie sprawy pryncypalney nadwszystko do teyże possessyi 
przywrócony być  powinien. A w sprawach Inkwizycyi potrzebnią_cych, po 
jednej kondemnacie na drugim terminie taż  Inkwizycya wywiedziona być  ma 
y z niey Dekret ostateczny zaoczny ma bydź  formowany. W sprawach zaś  
Inkwizycyi niepotrzebujących po jednej kondemnacie Dekret zaoczny ostatni 
nastąpić  ma. A gdy strony stawią  się  w sądzie tedy w tych sprawach 
wzmiankowanych Dylacya 541  żadna iść  niepowinna, ale sprawa nieodwlocznie 
osądzona być  ma. Jeżeli Inkwizycye potrzebne będą  zaraz w sądzie, lub 
z odesłania sądowego w Kancellaryi mieyskiey przez Pisarza słuchane będą, 
z których Dekret ostateczny zapaść  ma. W sprawach zaś  o sukcessyą, Działy,  

ważność  tranzakcyi kalkulacyi y innych większej wagi — dwie kondemnaty tylko 
nastąpić  powinny, a na trzecim terminie Dekret zaoczny formowany bydź  ma. 
A gdy strony stawią  się  — tedy w takowych sprawach szczególnie Dylacya do 
wyszukania dokumentów niedziel dwóch; a jeżeliby gdzieindziej tych że 
dokumentów zasięgnąć  i szukać  trzeba było, tedy do niedziel sześciu lub 
dwunastu. Gdyby zaś  przysięga zachodziła, a iedna z dwóch stron zachorowała 
Dylacya choroby do niedziel dwóch dozwolone być  mogą. Tudzież  w sprawach 
zadawnionych y sukcessyach sprawy w pierwiastkach do rozsądzenia 
przychodzące, że w nich Komunikacyą  dokumentów zachodzić  powinna — 
oznacza, inne zaś  przedłużenia, jako zwlokę  czyniące sprawiedliwości — uchyla. 
Gdyby pozwany dekretowi zaocznemu lub ostatecznemu w kontrowersyi 551  
obydwu stron zapadłemu zadosyć  nieuczynil, tedy na terminie dosyć  czynnym 
strona powodowa zanieść  ma w aktach urzędowych mieyskich przeciw stronie 
pozwanej o sprzeciwienie się  Dekretowi manifest, i w tydzień  po terminie 
.lutromissya do Dóbr prawem przekonanego przez Ławników dana będzie. 
I .awnicy zaś  do pomocy przybrać  sobie mogą  dwóch lub trzech Gminnych. 
Dotąd zaś  intromittowany wspólmney Possessyi Dóbr sobie podanych zostawać  
będzie, poki satysfakcyi swej nie odbierze. Gdyby zaś  kto exekucyi Ławnikom 
czynić  zabraniał  i onę  tamować, a tym bardziej Ławnika lub wziętych do 
pomocy Gminnych łajać, lżyć  albo potrącać  ważył  się, takowy nieodwlocznie 
termina tacto 561  to jest pozwem natychmiast dotykalnym do tegoż  sądu, 
w którym proces otrzymany jest zapozwany y o przestępstwo targnienia się  na 
Jurisdykcyą  571  przykładnie ukarany być  ma podług przewinienia turmą  lub 
cielesnemi karami. 

0 obraniu Ekonomów. 
Po skończonej elekcyi Burmistrza, naydaley w dni trzy, do ekekcyi 

Ekonomów Porządki miasteczka przystąpią  y osoby dobrze osiadłe nie 
interessowane y o żadne przestępstwo nie notowane każdy Porządek jako to: 
Magistrat czyli Rada z pomiędzy siebie jednego Rządę, Ławnicy także Ławnika 
iednego y Gminni z pomiędzy siebie podobnież  jednego przysięgłych jako 
wyżey obiorą, którzy exaktorami 581  do wybierania Podatków publicznych 
i prywatnych będą; a ci w urzędach tych aż  do przyszley elekcyi zostaną. Którzy 
to ekonomowie y exaktorowie mieyscy jednakową  moc i władzę  nawzajem 
mający, jeden bez drugiego, wyiąwszy że był  interesem jakim zatrudniony nic 
czynić  niemogący; ale owszem za wspólnym zezwoleniem y Radą  wszystkich 
o dochodach mieyskich staranie mieć  y tern zawiadywać  powinni. 

Ciż  ekonomowie w osobną  xiążkę  wszystkie dochody mieyskie y z nich 
prowenta wypisywać  y ażeby Dobro pospolite mieyskie nieponosilo uszczerbku 
wcześnie zapobiegać  powinni. 

Wszelkiem oraz dochodami lub sami zawiadywać  mają  lub one więcey 
dającemu niekomu jednak innemu jak mieszczaninowi y to z wiadomością  
Porządków miasta w arendę  wypuszczą, kontrakty spiszą, te rękami wlasnemi 

46  47 



podpiszą  y w xięgę  wzmiankowaną  zapiszą. Ciż  inwentarze wszelkich praw, 
Dekretów w publicznych miasteczka interesach zapadłych plebiscytów 591  
wszelkich uchwal miasteczka raz na zawsze do czego też  Porządki wszystkie 
przez obowiązek swoy przysięgi przyłożyć  się  powinny, spiszą  y ten w akta 
mieyskie sekretniejsze wpisywać  rozkażą. Które akta w archiwum na Ratuszu 
chowane być  powinny. Klucze zaś  do tego archiwum trzy bydź  mają, jeden — 
przy Burmistrzu, drugi — przy starszym Ławniku, a trzeci — przy starszym 
Gminnym zostawać  mają. 

Podatki wybierane y expensa mieyskie sprawiedliwie notować, upadków 
Dóbr mieyskich wcześnie zapobiegać, o wybieranie z nich większych użytków 
starać  się  w większey zaś  wagi Interessach y expensach Porządkom miasteczka 
donosić  powinni będą. Podatki jakiegokolwiek nazwiska będące przez prawa 
publiczne postanowione tudzież  y mieyskie za zezwoleniem Trzech Porządków 
uchwalone podczas ich urzędu rocznego zdarzające się  podług Taksy czyli 
Taryffy przez Deputatów od magistratu z wszystkich Porządków wyznaczonych 
mający bydź  ustanowioney y spisanej, a przez magistrat ieżeliby potrzeba 
wymagać  będzie z wiadomością  y także zezwoleniem Pospólstwa moderowaney 
60/ y podpisaney; którey Taxy czyli Taryffy ieden exemplarz na Ratuszu przy 
xięgach mieyskich Radzieckich zostawać  y oney żądającym w całości bądź  
w części wydawany, drugi — zaś  exemplarz tym że Exaktorom z Ratusza dany 
być  ma; a której to Taryffie czyli egzemplarzu mają  być  spisane wszystkie domy 
y place tak w miasteczku jak y na przedmieściach z wyrażeniem co z którego 
y od kogo należeć  ma, corocznie do Kassy mieyskiey, które od mieszczan 
wybierane będą, a odebrane y wybrane do Skarbu mieyskiego oddadzą. Po tym 
z tych wybranych podatków y wszystkich dochodów ciż  Ekonomowie przed 
elekcyą  Burmistrza jak wyżej jest opisana, ścisły z dochodów y wydatków 
miasteczka rachunek oddadżą, a gdyby ciż  Ekonomowie, albo który z nich 
z tych dochodów mieyskich niewyrachowal się  y co pozostał  winien, więc puki 
się  nie uiści y kwitu szczególnego nie otrzyma, potąd do żadney Funkcyi 
mieyskiey przypuszczonym nie będzie y niezwłocznie z Dóbr majątku jego 
satysfakcya do skarbu mieyskiego nastąpić  powinna, w czym Magistrat 
y Porządki mieć  będą  baczność  aby w dochodach szkoda niedziala się  — 
ostrzega. 

Nakoniec ponieważ  Magistrat czyli osoby Radne pracą  y staraniem około 
dobra miasteczka z opóźnieniem swych domowych interessów y gospodarstwa 
zatrudniać  się  są  obowiązanemi, dlaczego końcem zachęcenia onych, ku 
pilności Dobra miasteczka — za podeymowanie ych Prace y starania, 
przychylając się  do dekretów sądów Jego Królewskiej Mości względem innych 
miast zapadłych — domy własne tych to Burmistrza y Radnych, w których 
mieszkać  będą  od wszelkich mieyskich podatków uwalnia.  

0 Pisarzu Mieyskim.  
Pisarz w tym miasteczku jeden bydź  może tak do Sądów Burmistrzowskich — 

Radzieckich, jako też  y do Sądów woytowskich, czyli Langwoytowskich 
y Ławniczych, którego Magistrat miasteczka Ostrowia z Lagwoytem 
y Ławnikami oraz Starszym Gminnym obierać  y ten ma mieć  naukę  prawa, 
trzeźwy, y dobrych obyczayów, nienotowany, przysięgę  Pisarzom przepisaną  
ma wypełnić. 

Pisarz ten ma bydź  dożywotni, lub do wstąpienia na inny urząd mieyski, 
którego do Funkcyi Radzieckiej lub Ławy przybrać  wolno, ani go inaczey 
oddalać  nie można, chyba z przyczyn słusznych y to za processem y Dekretem 
w sądzie Radzieckim nastąpić  mianym. 

Skoro zaś  Pisarz obranym zostanie przez Radę, Langwoyta y Ławników 
y Starszego Gminnego — przysięgę  wykona w obecności magistratu, Langwoyta 
y Ławników wspólnie natenczas zgromadzonych przez Burmistrza mająca być  
czytana. Obowiązkiem będzie Pisarza porządnie akta, protokuly kazać  porobić  
kosztem miasteczka jak to: osobno na zapisywanie elekcyi urzędników 
mieyskich, w którym rachunki miasteczka zapisywane bydź  mają; osobno — 
Dekretów; osobno co do Tranzakcyi wieczystych i osobno na czynności 
potoczne. I w tych — mieysca próżne znajdować  się  nie mają; których to Xiąg 
rewizya przez Magistrat albo Delegowanego od urodzonego Starosty co rok 
bydź  ma y mieysca jeżeliby się  próżne w nich znalazły, powinny bydź  zapisane 
lub przekreślone; osoby prawo mieyskie przyjmujące wpisywać  w protokuly 
powinien. Tudzież  ma ułożyć  Regestra do zapisów spraw, aby z tegoż  Regestru, 
porządkiem bez przeskakiwania i zostawiania której sprawy przywoływane 
y sądzone były. 

Wszystkie zaś  tranzakcye sam Pisarz w Kancelaryi w akta mieyskie 
przyimować  ma, wyjąwszy gdzie trzeba schodzić  do chorych dla odbierania 
czynionych testamentów, gdzie Langwoyt z trzema Ławnikami lub z zlecenia 
Burmistrza trzech Ławników z Pisarzem mieyskim schodzić  mają. 

Niewolno będzie testamentami, Legacyami 611  Dóbr mieyskich tylko 
nieruchomych dla osób świeckich, a dla osób duchownych — żadnych alienować  
02/ w czym Pisarz ma ostrożność  zachować. Wszelkie tranzakcye względem 
al ienacyi Dóbr stojących Miejskich powinny bydź  w aktach mieyskich zeznane, 
lub w roku y sześciu nieszielach do Xiąg tychże przeniesione, gdyby 
gdzieindziej zeznane były, pod nieważnością  onych; za któremi Jutromisye nie 
ynaczey jak tylko przez Ławników podawane y w akta mieyskie wpisywane 
bydź  mają. 

Ma także Pisarz z Ekonomem miasteczka dać  pilność, aby Xięgi mieyskie 
dawne Przywilej a, Dekreta y wszelkie tranzakcye do całości miasteczka 
należące porządnie zebrać  y summarywszem spisać  w archiwum mieyskim 
w miejscu bezpiecznym przez miasto obmyślonym, które archiwum pod trzema 
kluczami, jak wyżej opisano zostawać  powinno, złożyć  y xięgi ztamtą_d do 
Stancyi Pisarza lub innego mieysca wynoszone być  nie mają. Wyjąwszy 
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protokuly susceptowe zawsze do przyimowania tranzakcyi gotowe, które 
w domu Pisarza, nim się  cały protokul zapisze znajdywać  się  mogą. I z tych xiąg 
tranzakcye jak będą  wprowadzi w protokul wpisane dopiero extrakty wydawać  
ma. 

Nie zaś  Pisarz pod imieniem Urzędu, co by w aktach zapisanego niebylo — 
nawet zaświadczeń  prywatnych wydawać  nie ma. Lecz każdą  by naymiejszą  
rzecz w xięgi wpisywać  y z nich dopiero extrakty z podpisem swym y pieczęcią  
wydawać  będzie. 

A że Pisarz będąc officyalistą  mieyskim pensyą  mieć  od miasta powinien 
y chcąc aby też  miasteczko ludzi zdatnych do pióra tak radzieckiego jako 
y Langwoytowskiego, lub iednego, który by xięgi y archiwum miasteczka 
pilnował  y dozór mial utrzymywało; a taki bez nagrody być  niemoże 
y utrzymywania potrzebuje. Przeto temuż  Pisarzowi mieyskiemu wyznacza 
z funduszu dochodów mieyskich tymczasem złotych sto polskich na rok y do tey 
pensyi dla Pisarza Woyt ostrowski w czwartey części przykładać  się  powinien. 

W przeciagu lat trzech też  miasto starać  się  ma domostwa z placem, ogrodem, 
oraz pulwloczkiem roli, który nazawsze będzie funduszem dla pisarza 
mieyskiego. Tak dom y ogród y roli pulwloczek od wszelkich podatków 
mieyskich wolne na zawsze być  ma. 

Aby zaś  takowy dom niepustoszal, w porządnym go Pisarz utrzymywać  stanie 
i nie bydź  przyczyną  ruiny, a gdy się  tego domu iakowa Dezolacya ukaże, tedy 
z pensyi swoiey pisarz reperować  go powinien. Taxę  dla tego Pisarza 
y Kancellaryi od przyjęcia wszelkich tranzakcyi wydawania onych y Dekretów 
mieyskich miasteczka tego w jaknajprędszym czasie ułoży, a te Pisarz w akta 
wpisze i podpisze, która to taksa w kancellaryi dla wiadomości każdego przybita 
być  powinna y, chcący ią  naganić  może się  udać  do urodzonego Starosty lub 
sądów Jego Królewskiej Mości. 

0 Instygatorze mieyskim.  
Instygator mieyski ma być  dożywotni lub /do/ wstępu na jaki urząd y oddalać  

go od urzędu Instygatorskiego niebędzie wolno, mimo słusznych przyczyn do 
przekonania onego. Do instygatora będzie należało: spisywanie inwentarzy 
wdowców y wdów oraz opiekunów o zdanie coroczne kalkulacyi z opieki lub 
zle oney rozporządzenie; także o gwałty przeciw bezpieczeństwu publicznemu 
popełnione; o nieochędostwo przed domami; o niewycieranie wczesne 
Kominów; o niedopełnienie porządkowych ustanowień; o nieprzystoyne 
zachowanie się; o nieposluszeństwo Magistratowi y to wszystko co Dobra 
miasteczka dotyczy się, pozywać  ma. I pensyą  temuż  na rok złotych 
osiemdziesiąt Polskich z skarbu mieyskiego wyznacza. 

O Elekcyi Starszych do Cechów.  
Elekcya Starszych do Cechów w tydzień  po Elekcyi Burmistrza odprawiać  się  

będzie. Każdy Cech do osobnego mieysca zgromadziwszy się  za przybraniem  

Pisarza mieyskiego lub Ławnika albo Gminnego pisać  umiejącego, przez 
sekretne kreski dwóch kandydatów na Cechmistrza choćby na dwa Roki 
obierze. Z tych obranych Burmistrzowi do potwierdzenia jednego prezentować  
ma, który nowo przez Prezydenta potwierdzony Cechmistrz w przytomności 
Prezydenta y cechowych na Ratuszu przysięgę  wykona. A Starszy Cechmistrz 
zawsze rokrocznie w przytomności zgromadzeń  Cechowych rachunki, dla 
których xiążka osobna zrobiona bydź  ma z wszelkich dochodów cechowych 
y expens rocznych za okazaniem regestru czysto porządnie spisanych, przed 
obraniem nowych starszych na dni trzy będą  zdawać  powinni. 

Gdzie jeżeli regestra przez niego podane wiernie y rzetelnie pokażą  się  być  
spisane z dwiema drugiemi bracią_cechowymi nowoobrany Cechmistrz też  
regestra podpiszą  i Starszego Cechmistrza z wszelkich dochodów y expens 
cechowych zakwituią. 

Jeżeliby zaś  te regestra pokazały się  nierzetelne z krzywdą  cechu bydź  
spisane, takowego zmuszony o tym nowy Cechmistrz z drugiemi bracią  donieść  
Instygatorowi mieyskiemu, a Instygator do sądu Radzieckiego starego 
Cechmistrza o zle użycie dochodów cechowych donieść  y zapoznać  powinien. 

Gdyby zaś  przez zaludnienie miasteczka tego zczasem cechy rzemieślników 
lOrmować  się  miały, takowym nowym cechom ordynacyą  nową  Magistrat 
przepisać  stosowną  do praw mieyskich y zwyczajów — w innych o tym że cechu 
miastach praktykowanych władzę  mieć  będzie y oną  ustanowi. Lub też  dwa lub 
trzy razem złączyć  może. Też  cechy przychodnich rzemieślników do cechu 
wstąpić  chcących, aby zdzierstwem i innemi przyczynami nieodstręczaly — 
owszem wędrownych Rzemieślników mianowicie Niemców y innych 
cudzoziemców do osiadania w tym miasteczku zachęcali y onym pomoc dawali. 

I aby różnicę  religii ciż  cudzoziemcy, jeżeliby wyznania protestanckiego byli, 
onych nieprześladowali, owszem miłością  bliźniego do osiadania łatwość  
czynili; chcącemu iść  na wędrówkę  Rzemieślnikowi listy zaświadczające statek 
y umiejętność  równie bez zdzierstwa wydawali; składek pieniężnych bez udania 
się  do magistratu czynić  niepowinni; 

Sessye y elekcye cechowe rano nadczo /sic = naczczo9/, trzeźwo odprawiać  
mają  onym przykazuie. 

- 0 Woźnym.  
Ze woźny w każdym Sądzie z prawa przytomnym być  powinien 

y przysięgłym, przeto Burmistrz miasteczka tego z porządkami ma ustanowić  
woźnego który wraz y pachołkiem bydź  może dla Burmistrza — sądzi. 
Powinnością  będzie tego woźnego, który ma być  przysięgły, Pozwy wszelkie 
wynosić  y relacye onych przed Pisarzem w kancellaryi zeznawać, na wizye 
ikruntów wymiary z Ławnikami lub Gminnymi przez Burmistrza lub Langwoyta 
wyznaczanemi schodzić; przy obrachunkach bydź; na publiki 63/  mieyskie 

Przypis Jana Zakrzewskiego (Li.). 
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wszystkie Porządki miasteczka, aby się  schodziły, obchodzić; w czasie sądów 
także bydź  przytomnym; /Któremu Woźnemu/ z Kassy miasteczka pensya 
obmyśloną  bydź  ma i barwę  mu Magistrat sprawić  jako pachołkowi mieyskiemu 
każe. 

/ 	0 Trzeźwości.  
Stosując się  do ordynacyi dla innych miast przez Dekreta Sądów Jego 

Królewskiej Mości przepisaney stanowi: Gdyby kto z Pospolstwa na Ratusz 
przyszedł  pijany — zapozwany o to na sądy potoczne wieżą  karany bydź  ma; 
a jeżeliby kto z składających Porządki Miasteczka, tudzież  Officialistów 
mieyskich jako to Pisarz, Instygator, Ekonom lub woźny pijanym na Ratusz 
przyszedł, takowy nasamprzód od Prezydenta napomionym bydź  powinien, 
a jeżeliby po tych napomnieniach ważył  się  pijany na Ratusz przychodzić  — 
pozwem takowym do sądu ma bydź  zapozwany i według okoliczności mniej 
albo więcej przewinuiący karany bydź  ma; nakoniec kiedy się  nie będzie mógł  
od pijaństwa wstrzymać  — osądzonym od swego urzędu zostanie. 

0 Bezpieczeństwie od ognia.  
Co się  tyczy bezpieczeństwa od ognia, przychylając się  do ustanowienia na 

insze miasta postanowionego mieć  chce: aby na wszystkich domach 
y budynkach dachy pokryte były Gontami lub dachówkami; Kominy w domach 
nowych mają  bydź  murowane y nad dach dobrze wywiedzione; w dawnych — 
wewnątrz dobrze opatrzone, lecz często chędożone; drabiny na slupach do 
każdego domu komina przystawione; piece garncarskie za miasteczkiem 
stawiane być  mają; stróżów nocnych magistrat postanowi przynajmniej dwóch 
na noc, których stróżów gospodarze porządkiem wysyłać  mają. Stróże ci, przez 
grzechotki skoroby się  pokazał  gdzie ogień  czymprędzey — jeden gospodarza 
domu zapalonego obudzi, a drugi na gwałt we dzwon uderzyć  pośpieszy; a żeby 
w przypadku zaś  zdarzonego ognia wody do gaszenia niebraklo Magistratowi 
tego miasteczka, iżby studnie dwie w rynku kosztem miasteczka publicznym, 
a zaś  na innych ulicach miasteczka tego co dwanaście domów swoim kosztem 
Possessorowie w czasie roku iednego wystawili — nakazuje. Oraz przy każdey 
studni, aby dwie kadzie czyli stągwie do trzymania wody w lecie —zimie zaś  aby 
były poprzewracane do góry dnem — wystawione były. Niemiey także y po 
ulicach wszystkich y na przedmieściach mają  być  studnie co dwanaście domów 
wystawione y utrzymywane będą  zawsze przez tychże Possessorów domów, 
w czym dozór y baczność  Burmistrzowi y Magistratowi zleca. Tudzież  aby 
zawsze znaydowalo się  przy Ratuszu wiszących kubłów pod przykryciem y na 
dorędziu /sic/ do podawania wody; aby oraz zawsze było sześć  Bosaków 
większych i sikawek cztery y pod Ratuszem. Nadto Gorzelnie mieyskie, stodoły 
y obory przy samych domostwach stawiane y budowane być  niemają, ale 
w tyłach opodal — przynaymniey o sto pięćdziesiąt kroków od domostwa; a do  

tych stodów y obór ze szczepkami czyli łuczywem zapalonym aby nikt nie 
chodził, lecz latarni do tego używał  pod karą  siedzenia w Turmie i zapłaceniem 
złotych piętnaście do kassy mieyskiey przez Gospodarzy — zakazuie. Każdy 
prócz tego gospodarza obowiązany jest mieć  w domu bosak y wiadro do wody, 
ręczną  sikawkę, które w sieni każdego gospodarza domu wisieć  powinny. 
Itewizyą  corok tych porządków ogniowych ekonom tego miasteczka 
y gminnemu przykazuie. A urodzonemu Staroście baczność  y dopilnowanie tego 
poleca. W przypadku bowiem rozpoczęcia tego ognia Burmistrz dodać  ludzi do 
pilnowania rzeczy z domów zapalonych powynoszonych lub wyrzuconych, jako 
też  po ugaszeniu ognia do strzeżenia, aby się  powtórnie nie zajął  u kogo — 
powinien. Gdy zaś  u obywatelów przez zaniedbanie wychędożenia komina 
u którego ogień  pokaże się  — na takiego kara podług rozeznania Burmistrza — na 
porządki ogniowe do kassy mieyskiey obrócić  się  mająca wkłada się. Ze zaś  
przez suszenie konopi y lnu często ogień  zdarza się  więc nakazuie: izby miejsce 
za miasteczkiem odlegle na to było wyznaczone y piec z nakryciem 
wystawiony, aby był  dla suszenia konopi y lnu, gdzieby wszyscy — tak 
z miasteczka jako y przedmieściów, takowe konopie y lny suszyli; który by zaś  
w domu suszyć  ważył  się, taki nieodwlocmie w sądzie potocznym 
Burmistrzowskim karany być  ma, czego baczność  y dozór Burmistrzowi 
I Instygatorowi poleca. 

0 Ludziach Luźnych.  
Ponieważ  wielorakiemi prawami miastom Jego  Kr.  Mości przykazano jest, 

aby ludzi zbiegłych, wloczęgów w domach swoich nieprzechowywali, przeto 
temuż  miasteczkowi zleca y przykazuie: 

Aby żaden z obywatelow miasteczka przyjmować  do domu swego żadnych 
ludzi włóczęgów bez sposobu życia błąkających się, tymbardziej cyganów 
komorą  u siebie, za których by obyczaje y statek zaręczyć  nie mogli pod winą  
nagrodzenia szkody ukrzywdzonemu stać  się  ztąd mianej — nie ważył  się. A tym 
bardziej przyjętych przechowywać  tułaczów, wloczęgów, podeyrzanych 
Żebraków, próżnowaniem y czestokroć  złodziejstwem, zapalaniem domów 
y rozbojem po drogach bawiących się, a to pod karą  przez urząd radziecki na 
mprzeciwiających się  ninieyszey ordynacyi sięgnąć  mianą, nie ważył  się. Lecz 
Jak prętko jaki trafi się  człowiek luzny y zaświadczenia żadnego zkądby szedł  
niemający, bez żadney przeszkody bawienia się  w miasteczku, o takim 
gospodarz naydaley dwóch dni powinien będzie Burmistrzowi pod kara 
grzywien trzech. Burmistrza zaś  będzie obowiązek takowego obcego zapytać  się  
kto i zkądby był  y o przyczynie bawienia się  w miasteczku; a gdy bez 
wszelkiego sposobu zostaje, takiemu zaraz z miasteczka wynie/y/ść  rozkaże, 
y gdyby potym do miasteczka tego powrócić  się  mial y napróżno czas trawił, na 
tenczas onego do publiczney usługi, to jest roboty użyć  urząd może. Co się  
y o żebrakach obcych każdego stanu, y żydach, a szczególniey cyganach, którzy 
przechowywani być  niemaią  — rozumieć  ma. Ale to ostrzeżenie do 
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Rzemieślników wędrownych a jeszcze w tym miasteczku osieść  mogących 
stosować  się  niema. 

0 szkodach w Polu y Łąkach.  
Końcem zapobieżenia szkodom y klotniom między obywatelami miasteczka 

zachodzącym obowiązuje Burmistrza aby wygony szerokie na łokci piętnaście 
na inwentarze wygrodzone dobrym *tern lub walem z ziemi wysypanym 
otoczone y opatrzone były; będzie także obligowane miasteczko końcem 
zapobieżenia szkód w zbożach dziać  się  mogących, pastuchę  jednego lub 
z potrzeby dwóch rocznych trzymać  y tym płacić  z kassy mieyskiey, a gdyby 
szkoda iakowa w zbożu lub łące przez wypaszanie pokaże się  — do tey 
nadgrodzenia ten przez Sąd Burmistrzowski czyje bydło bybyloby — za 
uznaniem wartości tey szkody do zapłacenia przynaglonym zostanie. Pastucha 
zaś  o zarazie bydła, broń  Boże wszczętey — Burmistrza uwiadomić  ma, który 
w tey mierze rozrządzenie y opatrzenie oraz oddział  chorego bydła od zdrowych 
niezwłocznie uczynić  y udysponuie. 

0 Edukacyi Młodzieży Mieyskiey.  
Ponieważ  w tym miasteczku mało jest ludzi czytać  y pisać  umiejących, przeto 

Sąd Jego Królewskiej Mości temuż  miasteczku aby szkolę  dla młodzieży jak 
nayprędzey, choć  by yeszcze w tym roku wystawić  y Dyrektora przyiąć  starało 
się  — jak naymocniey zaleca. Do którey aby Rodzice oboiey płci dzieci swoje 
w szóstym roku wieku każdego dziecięcia koniecznie oddawali, tym że 
mieszczanom Burmistrz nakazywać  ma, a to pod animadwersya 64/ , na 
nieposłusznych, oraz przynaglać  onych pod karą  ukarania złotych dwunastu na 
utrzymanie tegoż  dyrektora. Wszystkie też  dzieci uczyć  się  mają  prócz 
Katechizmu i nauki dobrych obyczajów — czytać, pisać  i rachunków; a jeżeli 
wydarzy się  nauczyciel języka niemieckiego — y tego uczyć  się  mogą  jeżeli 
zechcą. Ta szkoła zawsze ma bydź  pod dozorem Magistratu miasteczka 
Ostrowia. Dla dyrektora tego z Kassy publiczney sąd Jego Królewskiej Mości 
naznacza pensyi złotych sto Polskich. Rodzice mający dwóch synów — 
koniecznie iednego do kupiectwa lub Rzemiosła aplikować  powinni. Podobnież  
jeżeli więcey synów mieć  będą  wszystkich do handlu lub rzemiosła sposobić  
mają, a jeden tylko do rolnictwa zostać  się  może. A ktoby z mieszczan tey 
ustawy nie zachowywał, napomniony od Burmistrza, potym od Justygatora 
zapozwany, karany będzie y przynaglony do tego bydź  ma. Gdyby zaś  oddany 
młodzieniec do jakiego rzemiosła pokazał  ochotę  y sposobność  większą  nad 
innych w tym rzemiośle, a rodzice niebyliby w stanie dać  mu dalszey exekucyi — 
takowemu magistrat z kasy mieyskiey publiczney wyznaczyć  może pensyą  
końcem wydoskonalenia się  w rzemiośle zaczętym, dać  rewers powinien, albo 
za niego Rodzice lub opiekun zaręczyć, jako po wydoskonaleniu się  w tym 
rzemiośle powróci się  do miasteczka na mieszkanie y takowy wyłożony przez  

Magistrat nakład w swoim czasie, choć  ratami powróci, a gdy się  jaki nowy 
rzemieślnik trafi, którenby chciał  osieść  w tymże miasteczku, tedy Magistrat 
onemu zupełną  protekcyą  y pomoc dać  powinien y wszelkiemi sposobami 
o utrzymanie onego w mieście starać, nie wyciągając opłaty od mieyskiego - 
y bez prześladowania mianowicie Niemców, Dyssydentów 651  którym zupełną  
wolność  z katolikami ostrzega. 

O Pomnożeniu Prowentów Mieyskich.  
Ponieważ  do powstania miast nie małą  być  może powagą  gdy Prowenty 

y dochody dóbr mieyskich jak naylepiej urządzone zostaną, przeto stanowi iż  
Prowenta do Kassy generalney Mieyskiey należeć  będą  następujące to jest: 

Arenda propinacyi mieyskiey, tudzież  z gruntów, łąk, ogrodów, do całego 
miasteczka należących. Także wszelkie dobra miasteczka ieżeli iakie są  przez 
publiczną  licytacyą  a nie inaczey rozdawane być  mają, - co się  gruntów, 
ogrodów, łąk i rol, które są  w dziedzictwie prywatnym mieszczan ściągać  się  nie 
ma. 
Łaźnia, Postrzygalnia, y waga podług przywileju pod dniem dziesiątym 

czerwca roku tysiąc pięćset sześćdziesiąt dziewiątego w Lublinie temuż  
miasteczku Ostrowiu przez Nayiaśnieyszego Zygmunta Augusta na pożytek 
ogólny miasteczka nadanego — y cegielnia, które kosztem miasteczka 
wystawione być  powinny intratę  miasteczka przynosić  mają; na wymurowanie 
Ratusza toż  miasteczko w cegły przysposobić  się  powinno. 

Także w przeciągu lat dwóch ma miasteczko upatrzywszy mieysce założyć  
sad dużych drzew owocowych samych, w którymby jabłek, śliwek, gruszek 
y morwowe drzewa były; także w drugim mieyscu Chmielnik, y to dobrze 
ogrodzone być  mają  y do nich sadowy przyjęty być  ma, któryby sad y chmielnik 
miał  w swoim dozorze. A potym to puszczone być  powinno na intratę, z którey 
dochód obracany być  ma na szpital dla ubogich y podupadłych mieszczan, 
pożywienia z zarobku swego dać  niemogących. Także dla Cerulika miasteczka 
to czyli onego Magistrat ma nadać  plac, na którym by mieszkanie swoje 
pobudował  y tego Cerulika obowiązkiem będzie doglądać  chorych ubogich 
w szpitalu y onych pilnie opatrywać. Licytacya czyli aukcya dóbr mieyskich ma 
się  zawsze odprawiać  w wigilię  święta Świętego Jana Chrzciciela. Przed trzema 
dniami licytacyi woźny przy Justygatorze mieyskim obwoła głośno na rynku, 
jako rzecz czyli Prowent mieyski ma być  licytowany; oraz karta na drzwiach 
Ratuszowych przybita być  ma o pomienioney aukcyi czyli licytacyi donosząca. 

W dniu zatym wyznaczoney licytacyi czyli aukcyi, zszedłszy się  trzy 
Porządki na Ratusz pisarz Radziecki opowie, że do arendowania jest przez 
aukcyą  prowent n. n. dawano lat przeszłych z niego na rok złotych n. n.; spyta 
sic; Pisarz, kto da więcey, a po trzykrotnym przez woźnego wołaniu tych słów: 
kto więcey da, y gdy więcey nikt z przytomnych mieszczan licytujących 
niepostąpi, tedy naywięcey dający pierwszeństwo otrzymać  powinien; Pisarz 
zutym zaraz tę  aukcyę  zapisze w protokule, a więcey postępujący kontrakt od 
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miasteczka otrzyma, - z ostrzeżeniem jednak iż  zawsze mieszczanin nad obcego 
bliższym będzie do otrzymania takowych gruntów, placów y dochodów 
mieyskich. 

Nakoniec aby ta ordynacya ściśle przez obywatelów miasteczka tego 
Ostrowia zachowaną  była mieć  chce. Aby onę  każdego roku po wykonaney 
przysiędze przez Burmistrza nowego, tegoż  samego dnia nieschodząc z Ratusza 
dla przypomnienia obowiązków urzędowych, głośno Pisarz radziecki 
w przytomności zgromadzonych pospólstwa miasteczka y porządków czytał, 
Którą  ninieyszą  Ordinacyą  chcąc mieć  uskutecznioną  zleca, iżby Burmistrz 
teraźniejszy na dzień  dwudziesty trzeci miesiąca czerwca roku nienieyszego cale 
pospólstwo na ratusz zrana zwołał, które po wysłuchaniu mszy świętey 
w Kościele Farnym tegoż  miasteczka prosto z tego Kościoła na Ratusz 
zgromadził  którzy w wszelkiey skromności y trzeźwości zachować  się  mają  
y, przybrawszy do siebie Pisarza mieyskiego za przeczytaniem tey ordynacyi 
oraz za zaleceniem przez Bunnistrza w zachowaniu oney wszelkich artykułach 
stanowionych. Po wyjściu z izby ratuszowey Radnych, Łwaników 
teraźniejszych prócz Burmistrza, który dla utrzymania porządku y zachowania 
spokoyności zostanie się  na mieyscu swoym w izbie ratuszney do obrania trzech 
Porządków w miasteczku tym, to jest zaczynając od Radnych sześciu, potym 
Ławników sześciu y Gminnych — dziesięciu — przystąpią. 

Każdy więc obywatel — mieszczanin, który do tey elekcyi należeć  ma 
powinien porządkiem, nayprzód osoby te, które possessyi/e/ w tym miasteczku 
miały, do Rady zdatne dobro miasteczka kochające, w żadnem przestępstwie nie 
notowane widział  y one w Radzie umieścić  chciał  na karcie wypisał  i te 
Pisarzowi oddal, a który by pisać  nieumial, tedy pisarzowi pocichu te osoby 
sześć, które chce mieć  w Radzie — opowie, a Pisarz wiernie napisać  one 
powinien, y tak każdego w szczególności mieszczanina zdatnie notować  będzie 
y, jak wszyscy zgromadzeni będący y na Ratuszu wota swe napismie y przez 
opowiedzenie Pisarzowi oddadzą  y zakończą, wtenczas Pisarz zebrawszy 
wszystkie wota tamże zaraz w obecności zgromadzonych przed Burmistrzem na 
stole złoży, które ten że Burmistrz z Pisarzem publicznie czytać  i notować  
będzie. Ci którzy naywięcey kresek będą  mieli z tych osób sześciu do Rady 
wybranymi będą  i ci zaraz obrani w obecności Burmistrza przysięgę  na Urząd 
Radziecki zwykłą  niżey przepisaną  przez pisarza czytać  mianą, wypelną  
y mieysca Radzieckie podług wiekszości wotów porządkiem zasiędą. J ci nowo 
obrani Radni nie rocznemi już, ale dożywotniemi odtąd /będą/ Radnemi jako 
y zastępcy ich na tych że urzędach zostawać  będą. Z pomiędzy tych który 
naywięcey kresek mieć  będzie — starszym Radnym mianowany i pierwsze 
mieysce po Burmistrzu mieć  będzie. 

A po skończonem obieraniu tych Radnych ciż  mieszczanie zgromadzeni do 
wyboru sześciu Ławników z osób do tego Urzędu zdatnych, rozsądnych, 
possessye mających sposobem jak wyżey wyrażonym przystąpią  a tak przez  

większość  wotów wybrani przysięgę  niżey przepisaną  na urząd Ławnika 

wykonawszy mieysce swe dożywotniego urzędu Ławników zasiędą. 
Po tym obraniu Ławników Magistrat to jest Radni z Burmistrzem dziesięciu 

Gminnych z pomiędzy Obywatelów mieszczan osiadłych o dobro miasteczka 

dbających przez dane swe kreski sekretne obiorą. Którym to na tenczas Radnym 
tylko przeznaczonych Gminnych obierać  dozwala. Ci tedy przez większość  
kresek obrani Gminni przysięgę  do tey ordynacyi przyłączoną  na Urząd 

Gminnych w obliczu Magistratu, Lagwoyta y Ławników, oraz zgromadzonego 
pospólstwa wypełnią  y dożywotnemi już  Gminnemi, lub do postąpienia na 

wyższy Urząd będą. 
Z pomiędzy których jeden naywięcey kresek mający, który pierwszym 

będzie, ten starszym Gminnym nazywany być  ma; Tym więc sposobem 

ustanowione trzy Porządki dla tegoż  miasteczka podług przepisu ordynacyi 

powyższey ściśle zachować  się  pod karami nieochybnemi być  mają. 

A pospólstwo Magistratowi y sądowi postanowionemu posłuszne być  powinno. 

Na potem zaś  gdy wakans z którego Porządku nastąpi, naprzyklad w Radzie, 
tedo do Rady z Ławników, a do Ławy z Gminnych, a do Gminu zaś  
„Pospólstwa czyli mieszczan dobrze osiadłych obierani podług przepisu tey to 
Ordynacyi y sposobu w nim wyrażonego bydź  mają. 

Burmistrz zaś  teraźniejszy aż  do przyszłej na Nowy Rok wyżej 
przemaczoney elekcyi na swym urzędzie Burmistrzowskim zostanie, a jak 
wyżey przepisano na nowy Rok też  Porządki to jest Ławnicy i Gminni do 
elekcyi nowego Burmistrza y wyboru kandydatów na niego z pomiędzy tylko 

teraz obierać  się  mianych dożywotnich Radzców przystąpią— przepisuie. 
Nakoniec y to do tey ordynacyj dodaje, iż  gdyby w tym miasteczku 

znaydowaly się  puste place, więc z mocy prawa z roku tysiąc siedmset 
sześćdziesiątego czwartego, pod tytulem „zabezpieczenie miast" nastąpionego 
leżeliby właściciele tych to placów w roku jednym nie odezwali się  y na tych 
placach budować  się  niechcieli, tedy takowe place według nadmienionego 
prawa pod licytacyą  czyli aukcyą  poddaie y, za obwieszczeniem publicznem 
przez Ekonomię  miasteczka na niedziel cztery przed terminem aukcyi uczynić  
mianym oraz powtórnym ogłoszeniem na rynku przez woźnego o sprzedaży 
Łych to pustych placów nastąpić  mianym po uplynieniu jak wyżey roku, też  
place na Ratuszu publicznie przez aukcyą  więcey dayącemu jednak 
mieszczańskiego prawa osobom pomieniona ekonomya miasteczka sprzeda 
y tranzakcye w Kancellaryi mieyskiey na osoby kupuiących zezna, - a pieniądze 
za sprzedane place z aukcyi wynikaiące do kasy czyli skarbu mieyskiego oddane 
y unieszczone być  powinny. Tych bowiem pieniędzy za przerzeczone puste 
place bez aktualnych dziedziców będące wynikających miasteczko y ekonomia 
wydawać  nie będą  mogli. Chyba na usilne potrzeby y użytek miasteczka — y to 
za rezolucyą  sądów Jego Królewskiej Moki — czyli ostrzeżenie. 

Za puste place do których dziedzice y właściciele znaydowaliby się  summę  
z przedaży onych wynikającą  ciż  właściciele bądź  ich kredytorowie odebrać  są  
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obowiązanemi, a place ich więcey daią_cym sprzedane bydź  mają, deklaruje. 
Oraz aby żadne place w miasteczku y po ulicach pusto nie leżały y takowe place 
do zabudowania przeznaczone aby na ogrody warzywne obracane; tudzież  Place 
y domy czyli dziedzińce przy domach plotami żeby grodzone nie były, tylko 
parkanami dobremi — zaleca. Kto ma zaś  kilka placów, a tych zabudować  
niechce lub nie jest w stanie , tedy one chcącym się  budować  koniecznie 
sprzedać  ma — przykazuje. Łaki, ogrody pozostałe również  licytacyi podlegle 
będą, to także ostrzega aby nikt z mieszczan y obywatelów rezygnować  
y zastawiać  kamienicy albo doku, bądź  gruntów Prawu mieyskiemu podległego 
nieważyl się  tylko osobom podległym również  prawu i Jurisdykcyi mieyskiey. 
I Pisarz mieyski, który by takową  tranzakcyą  przyimować  ważył  się  karany 
będzie. Nadto gdyby kto z własnych mieszczan bądź  obcych chciał  wystawić  
manufakturę  taką, jakiey w miasteczku niemasz, jako to: Blech, Wosku, 
Garbarnią, Drukarnią, Prochownią, Folusz sukienny, Olearnią  lub inną  do 
wyrabiania Lnu, Konopi albo Wełny, takowy od miasteczka ma pozyskać  na 
piśmie wolność  od podatku wszelkiego na lat osiem lub dziesięć  y o tem 
miasteczko Sądowi Jego Królewskiej Mości donieść  będzie powinno. 
Łąka jedna, która by miała siana wozów dwadzieścia ma bydź  przez 

miasteczko albo wykarczowana, albo kupiona, z której będzie siano dla koni 
żołnierzy woyskowych; ta ma bydź  ogrodzona dobrze iżby nikt z wiosny y daley 
nie pasał, a jeżeliby w którym roku siana tego nie wypotrzebowano, to siano ma 
leżeć  w stodole dobrey — wreszcie w brogu od sloty siano okrywającym y do 
drugiego roku zachowane być  ma, a dopiero w trzecim roku wyprzedane 
y summa za niego wzięta do porachunków z prowentów mieyskich zapisana 
będzie. A rzeźników przynaymniey dwóch w tym miasteczku bydź  powinno 
jeżeli nie więcej, o których pomnożenie Magistrat starać  się  ma jako 
y o piekarzów, aby zawsze w tym miasteczku wiktuałów nie brakowało 
y potrzebującym dostatecznie było. Którzy aby woły y skóry z bydła na 
zaraźliwą  chorobę  słabego, zdechłego niekupowali, na co magistrat baczność  
mieć  ma i dla bezpieczeństwa kupujących bydło mają  pokazywać  Magistratowi 
na piśmie świadectwo z którego mieysca bydle jest kupione. Podczas zaś  
zdarzoney choroby na bydło w tym ma bydź  przezorność, aby bydło chore 
w lasy lub mieysca pokątne wcześnie wygnane y tam będąc zapasieczone 661  od 
zdrowego bydła wcale oddzielone było. Skóry zdechłego bydła kupowane do 
miasteczka przywożone bydź  niemają, ale albo bydło z skórą  ma bydź  zakopane 
dla nieszerzenia się  choroby, lub wreszcie skóry tak z obdzieranych wołów mają  
na ustroniu gdzie w lasach nad dymem dni piętnaście wisieć, iżby tym 
przeciągiem od zarazy w cieni zatrzymaney dymem zupełnie wywietrzały. 

Wolnica zaś  na mięso do sprzedaży raz w tydzień  bydź  ma każdemu wolna 
w lecie ku wygodzie publiczney obywatelów y przyjeżdżających do tego 
miasteczka. 0 garbarzów podobnież  aby w tym miasteczku znaydowali się  jako 
y inni rzemieślnicy magistrat o to starać  się  jest obowiązanym. Tudzież  gdy 
tylko samemu miasteczkowi wogólności propinacya przyznana jest oprócz  

jednego domu woytowskiego bez zajazdu, przeto chociaż  każdemu 
mieszczaninowi wolno jest domy zajezdne dla swego pożytku stawiać, atoli, 
.i,eby w domy zajezdne to miasteczko jak nayprędzey wzmódz się  mogło, 
Magistratowi tegoż  miasteczka — iżby trzy lub cztery domy zajezdne jak 
nayprędzey na trakcie z każdey strony miasteczka dla wygody przeieżdżających 
wystawić  starał  się  — onemu przykazuie. A zlicytować  się  mianych domów czyli 
karczem mieyskich prowent do kassy mieyskiey przeznacza. 

Które to ninieysze dla miasteczka Ostrowia ustanowienie Porządków przez 
toż  miasteczko y mieszczan we wszystkich swych punktach y opisach 
zachowane y dopelnione pod karą  na sprzeciwiających się  ustawom y wyrokom 
naywyższym wskazać  mianą  być  ma temuż  miasteczku y iego mieszkańcom 
p rzykazuie. 

Roty Przysi ąg.  

Rota Przysięgi dla Radnych. Ja N. przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu 
w Trójcy Swiętey Jedynemu iż  Nayiaśnieyszemu Królowi Jmci Polskiemu Panu 
memu Miłościwemu oraz miasteczku temu Ostrowiu iwrnymlo  będę, praw, 
przywilejów y pospolitego pożytku tego miasteczka strzedz i o dobro ile sil 
moich starać  się  y pomnażać  one będę; od praw, swobód y wolności temu 
miasteczku nadanych nigdy nie odstąpię  y na żaden uszczerbek onych nigdy 
niezezwolę; alienacyi od całości miasteczka żadnych niedopuszczę; uszczerbku 
dochodów publicznych tegoż  miasteczka niedozwolę, owszem o pomnożenie 
onych starać  się  będę  y tych bez rezolucyi y wiadomości Magistratu 
y Porządków miasteczka y zalonionego w każdym mieyscu szczerze obstawać, 
sierot y wdów podług możności bronić  będę; sekretu Izby tak z publicznych 
obrad i konferencyi mieyskich nim ustawa lub konferencya publiczna ogłoszoną  
niezostanie, jako też  podczas sądów — niewydam; sprawy wszystkie do sądu 
Radzieckiego przychodzące, podług Boga, sumienia, prawa y dowodów 
rozsądzać  y na tym urzędzie zasiadając czyli to w sądach, czyli schadzkach 
publicznych sprawiedliwość  równie wszystkim tak bogatym jako y ubogim, 
sąsiadom y gościom czynić, niesprawiedliwość  oddalac y niszczyć  y cokolwiek 
do urzędu Radzieckiego należy — stosując się  we wszystkim do Ordinacyi 
miasteczka tego wiernie dopełniać  będę; a tego wszystkiego opuścić  niechcę  dla 
przyjaźni, miłości, bojaźni, darów, gniewu, pokrewieństwa, albo innej rzeczy — 
tak mi Boże dopomóż.- 

Rota Przysięgi dla Ławników. Ja N. przysięgam Panu Bogu 
Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, iż  Nayiaśnieyszemu Królowi 

In  Powinno być  „wiernym" (L.Z.). 
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Jmości Polskiemu oraz miasteczku temu wiernym będę; sparwy do sądów 
woytowskich czyli Langwoytowskich i Ławniczych tak cywilne jako 
y kryminalne, podług Boga, sumienia, prawa, y dowodów rozsądzać  y na tym 
urzędzie zasiadając, czyli to w sądach czyli sessyach y obradach publicznych 
sprawiedliwość  równie wszystkim tak bogatym jako y ubogim, sąsiadom 
y gościom czynić, a niesprawiedliwość  oddalać  y niszczyć  będę; gdy będę  od 
Burmistrza albo Langwoyta tego miasteczka, bądź  do podawania Jutromissyi, 
bądź  tradycyi dóbr, w exekucyi processów, albo spisania inwentarza dóbr po 
rodzicach, lub krewnych dla sukcessorów pozostałych, bądź  taksy onych czyli to 
na wizye y wszelkie Dzieła Exekutoryalne deputowanym, albo przez Dekreta 
całego sądu wyznaczonym, wiernie obowiązek urzędu mego dopełniać  i takowe 
wszelki Dzieła exekutoryalne rzetelnie spisywać  y w akta miasteczka tego 
zeznawać  będę, a schodząc do chorych dla odbierania testamentów, zeznania 
testament czyniącego nikomu nieobiawiać  i cokolwiek na obradch miasteczka 
postanowione będzie przed publicznem ogłoszeniem tey uchwały. 

Podobnież  zasiadając na sądach sekretu Jzby kto jakie dal zdanie niewydam; 
praw, przywilejów y pospolitego pożytku strzedz i o dobro miasteczka tego ile 
sil moich starać  się  będę; z dochodów publicznych miasteczka tego ile bez 
wiadomości magistratu y porządków Miasteczka nic sobie nie przywłaszczę  i to 
wszystko, cokolwiek do urzędu mego z prawa y Ordynacyi należy, wiernie 
dopełniać  starać  się  będę, a tego wszystkiego opuścić  niechcąc dla przyjaźni, 
miłości, bojaźni, darów, pokrewieństwa albo innych rzeczy ; tak mi Panie Boże 
dopomóż.- 

Rota Przysięgi dla Gminnych. Ja N. N. przysięgam Panu Bogu 
Wszechmogącemu w Troycy Świętey Jedynemu iż  Nayiaśnieyszemu Królowi 
Jmci Polskiemu oraz Magistratowi, Radnym, Ławnikom y wszystkiemu 
Pospólstwu tego miasteczka przestrzegać  y pomnażać, a ktoby dochody tego 
miasteczka publiczne na swoją  obracał  potrzebę, albo one utajał, Magistratowi 
donosić  będę; na sessyach y publicznych tego miasteczka obradach w każdym 
zachodzącym interesie podług prawa, Boga y sumienia zdanie moje dawać  będę  
i na żadne uszkodzenie dobra y całości miasteczka tego niezezwolę; sekretu 
Jzby kto jakie dal zdanie nie wydam, podatki aby sprawiedliwie na każdego 
rozłożone były starać  się  będę; na wakujący urząd Gminnego zachowując 
stopnie w Ordynacyi sądów Jego Królewskiey Mości Miasteczku temu 
przepisaną  osobę  nayzdatnieyszą  wybierać  będę, a sprawując urząd przyjaźnią  
y pokrewieństwem, bojaźnią, gniewem uwodzić  się  y darów brać  nie będę, tak 
mi Panie Boże dopomóż. 

Przysięga Burmistrza. Ja N. N. przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu 
w Troycy Świętey Jedynemu jako sławy, pożytku, pokoju, praw y wolności 
miasteczka tego z poradą  y pomocą  Radnych bronić  będę, nikomu w podatkach 
y powinnościach folgować  i nikomu nad słuszność  z dochodów publicznych nie  

więcey nad wyznaczoną  mu należność  brać  y przywłaszczać  sobie nie będę; 
dobrami miasteczka tego sprawiedliwie rządzić, upadkom miasteczka tego 
zabiegać  y o całości jego ile sil moich starania dokładać. Dochody miasteczka 
tego aby na prywatny użytek obracane nie były doglądać  i one pomnażać; 
obywatelów miasteczka y wszystkich jego mieszkańców Jurisdykcyi moyey 
y Magistratu podległych od wszelkiego ucisku bronić  y zasłaniać  będę; w żadne 
z nikim postronnym Jurisdykcyi miasteczka tego niepodległym zmowne 
kontrakty, umowy o grunta, fundusze mieyskie bez zezwolenia Magistratu 
y wszelkich Porządków Miasteczka tego wchodzić  niebędę. 

Ordynacyą  tego miasteczka przez Sąd Jego Królewskiey Mości przepisaną  
aby we wszystkiem dopelnioną  była pilnować  będę  y na tym urzędzie we 
wszystkich przepisanych mi obowiązkach wiernie y pilnie nie rządząc się  
przyjaźnią, milością, gniewem, datkiem, bojaźnią, pokrewieństwem sprawować  
się  niezaniedbam, tak mi Panie Boże dopomóż.- 

Przysięga Woyta y Langwoyta. Ja N. N. przysięgam Panu Bogu 
Wszechmogącemu w Troycy Świętey Jedynemu jako wszelkie sprawy tak 
cywilne jako kryminalne do sądów woytowskich czyli Langwoytowskich 
I ,awniczych miasteczka tego przychodzące, podług Boga, sumienia, prawa 
y dowodów rozsądzać  y w tym że sądzie zasiadając sprawiedliwość  wiernie 
wszystkim, tak bogatym jako y ubogim, Sąsiadom y Gościom czynić, 
a niesprawiedliwość  oddalać  y niszczyć, Praw y przywilejów y pospolitego 
pożytku miasteczka tego strzedz y pomnażać  będę; sekretu Jzby kto jakie dal 
Manie nie wydam, y to wszystko cokolwiek do urzędu onego Sędziowskiego 
z Prawa i Ordynacyi przez Sąd Jego Królewskiey Mości przepisany należy 
wiernie dopełniać  starać  się  będę, a tego wszystkiego opuścić  niechcę  dla 
przyjaźni, miłości, bojaźni, darów, gniewu, pokrewieństwa albo inney rzeczy, 
tuk mi Boże dopomóż.- 

Przysięga Pisarza, który tak Radzieckim jako y Woytowskim jeden być  może.  
Ja N. N. przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Troycy Świętey 

Jedynemu, jako Burmistrzowi, Radnym, y całemu Magistratowi y Porządkom 
Miasteczka Ostrowia szczerym y wiernym będę; Dobro pospolite y pożytki 
Miasteczka pomnażać, o wszelkiey szkodzie Magistrat ostrzegać  y podług sil 
moich uszkodzenia i niepomyślności miasteczka y Magistratu tego oraz Sekretu 
Izby, w którey podczas ustępu maydować  się  będę  nikomu nie wydam, 
w elekcyach na urzędy kartki pisać  nieumiejącym, wiernie podług opowiedzenia 
y zniszczenia się  każdego pisać  będę. Tranzakcye podług zeznania oraz przy 
sądach dekreta, spory, appelacye y to wszystko tak jak wnoszono 
y konkludowano będzie wiernie zapisywać  będę; dekreta podług większości 
zdań  sądzących y podług decyzyi Sądu zapisywać  Radę  moją  w dawać  się  
mianych wyrokach Sądowi sprawiedliwą  podług Boga, Prawa y Sumienia 
dawać  będę; a słuchając Jnkwizycyi, zeznania świadków, rzetelnie pisać  będę, 
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y onych nikomu niewydam, w rozkładaniu y opisywaniu podatków, sumiennie 
czybić  y rachować, nikomu folgować  i nikogo niesłusznie wiązać  nie będę, 
y w tym wszystkiem do czego od Magistratu lub Porządków Miasteczka 
wezwany będę  sumiennie zachowam się, żadnych dziel urzędowych które by się  
istotnie w Xięgach nie znaydowaly się, wydawać  nie będę; sprawach sądowych 
stronom Rady dawać  niebędę, lecz wszystko to cokolwiek w sądzie dziać  się  
będzie, notować  będę; należytości pisarskiey więcey nad przepis prawa od 
nikogo wymagać  niebędę, a w sprawowaniu urzędu tego y do pełnienia 
obowiązków onego, pokrewieństwem, przyjaźnią  lub nieprzyjaźnią, gniewem 
y Bojaźnią  ani datkiem uwodzić  się  nie będę. Tak mi Panie Boże dopomóż.- 

Przysięga Jnstygatora. Ja N. N. przysięgam  —etc  — iż  Burmistrzowi, Radnym, 
Langwoytowi y Ławnikom, całemu Magistratowi y Porządkom Miasteczka 
wiernym będę  y w tym co się  tyczy obowiązków Urzędu Jnstygatorskiego, 
Ordinacyą  Sądów Jego Królewskiey Mości przepisanych we wszystkim 
posłusznym będę, nikogo niesłusznie skarżyć  y nikogo ochraniać  niebędę  jak się  
na tym urzędzie sumiennie nie uwodząc się  przyjaźnią, bojaźnią  ani datkiem 
sprawować  będę. Tak mi Panie Boże dopomóż.- 

Przysięga Podskarbiego y Ekonomów. Ja N.N. przysięgam.... et.c. .. jako 
w administracyi Skarbu mieyskiego , miasteczka tego wiernym y pilnym będę  
y tego skarbu nie na swoy pożytek nie obrócę  i nikomu skarbowych pieniędzy 
nie pożyczę, wszystkie rodzaje dowodów miasteczka tego sumiennie spisywać, 
a ktoby dochody publiczne utaial, y one na swoy pożytek obracał  zaraz 
Magistratowi doniosę, rewizję  gruntów, placów, ogrodów, domów y dworków 
sumiennie czynić  y rachować  będę, nikomu folgować  y nikomu niesłusznie 
uciążać  niebędę  y wszystkie obowiązki urzędu mego sumiennie nie uwodząc się  
przyjaźnią, bojaźnią  ani datkiem dopełniać  starać  się  będę. Tak mi Panie Boże 
dopomóż. —  

ilienowaly lub fundusza jakowe mieyskie traciły y marnotrawiły, albo 
)ospólstwo uciemiężały, tedy w takim razie ten że magistrat y porządki iego 
w Sądzie Jego Królewskiey Mości tylko odpowiadać  powinny y jeden 
11 ieszczanin w tym miasteczku possessyą  maiący przeciwko Magistratowi 

porządkom miasteczka o dobro tegoż  miasteczka publiczne na Jnstancyą_ 
irodzonych Instygatorów koronnych, a delegacyą  swoją  w sądach Jego 
Królewskiey Mości iż  czynić  może deklaruje. 

Nakoniec zwykle posłuszeństwo Magistratowi y uszanowanie osób 
w Porządkach Magistratowych zasiadających wszystkim tegoż  miasteczka 
)bywatelom przykazuie, a nieposłusznych y zuchwałych karać  podlug prawa 
słuszności w tym że Magistracie dozwala y zaleca  mock  ninieyszego dekretu, 

który to dekret My z tegoż  protokulu słowo w słowo wypisać  y stronie 
,ądającey autentycznie wydać  pozwoliliśmy. Na co dla lepszey wiary pieczęć  
oronną  wycisnąć  rozkazaliśmy. Dan w Warszawie we szrodę  to jest dnia 
rzeciego miesiąca czerwca roku Pańskiego tysiąc siedmset osiemdziesiąt 
ziewiątego, panowania zaś  naszego XXV. 

1=/  Hyacinth  Małachowski 
Kanclerz Wielki Koronny 

'igilli. 

Za sprawą  y przedłożeniem J. W. Jmć. Pana Hyacintha Hrabi 
Nałęcz—Małachowskiego Kanclerza W-go Koronnego Radoszyc. 
Grodec. Sannic.etc. Starosty Andrzey Przezdziecki Sądów J.  Kr.  M.  asses.  
Koron. Pisarz. 

m.pp. 

Gdyby ktokolwiek z urzędników miasteczka Ostrowia Burmistrz, Radny, 
Ławnik, Gminny, Pisarz, Justygator, Podskarbi, Ekonom przeciwko swey 
wykroczył  przysiędze przeciwko swey naturalney zwierzchności Magistratowi 
Ostrowia rokosz podniósł, miasteczko zdradzał, sekret wydawał, takowy na 
instancya Justygatora, lub którego kolwiek z obywatelów miasteczka 
donoszącego ma bydź  do regestru Takowego przed urząd radziecki zapozwany 
i tam podług przewinienia zaświadkującymi dowodami prawnemi przykładnie 
karany — nawet od urzędu osądzony, wolne każdemu uciąząnemu do sądów Jego 
Królewskiej Mości od ostatecznych dekretów zostawując odwołanie się. 

Gdyby zaś  cały Magistrat to jest urząd Radziecki lub cały sąd Langwoytowski 
y Ławniczy albo wreszcie wszystkie trzy Porządki miasteczka prawo 
przestąpiły, dobra mieyskie y grunta legacyjne od całości Jurisdykcji miasteczka 
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Obja ś nienia.  

1/ „Jgo  Kr.  Mci" — skróc. Jego Królewskiej MJil/ości. 

2/ „Oblata" — z łacin. W sądach polskich do 1795 r. to jest do ostatniego 
rozbioru państwa Polskiego, tak Burmistrzowsko—Radzieckich, 
Woytowsko—Ławniczych, Starościńskich jako i w innych były 
księgi czyli akta wieczyste prowadzone grodzkie / po grodach = 
miastach/ i ziemskie /powiatu tyczące się!, do których wpisywać  
należało wszelkie zapadłe ugody, manifesty, podania i pisma, 
gdzeindziej spisane, lecz dotyczące danego miasta lub powiatu 
bez osobistego stawienia się  stron przed wpisującym urzędnikiem 
/pisarzem, regentem, vice — regentem!. 
Takie wpisanie nazywało się  „oblatą". 

3/ „Dekret" - /lacin./ to samo co wyrok. 

4/ Assessorskiemi sądami — Assessorią  nazywano sąd królewski, w którym 
zamiast Króla /dawniej/ sądził  Kanclerz Wielki Koronny jako 
przewodniczący w asystencji Referendarzy lub Rejentów 
kancellaryi wraz z sekretarzem królewskim i Pisarzem 
dekretowym.  Stanislaw  August był  upoważniony przez Sejm 
do wyznaczania Assessorów w sprawach katolików. Assessorya 
Koronna była dla Korony, a Assessorya Litewska dla Litwy. 
Do Assessoryi należały: apelacje do sądów miast królewskich, 
sprawy miast przeciw Magistratom, sprawy o granice pomiędzy 
królewskiemi a prywatnemi dobrami, sprawy o niewydanie 
dziesięcin z dóbr królewskich, sprawy miast przeciw Starostom, 
sprawy o naruszenie przywileju, sprawy dysydenckie i t.p. 

5/ Sąd zadwomy czyli nadworny — że się  na dworze Króla lub w rezydencyi 
Królewskiej odbywał  tę  nazwę  mial od czasów Zygmunta Augusta. 
Miejscem tych sądów była zawsze rezydencja Królewska. 
Za Stanisława Augusta wyznaczono takim miejscem Warszawę  — 
dla Koronnej, a Grodno, Brześć  i Mińsk Lit. — dla Litewskiej  
Asses  soryi. 

6/ Jmc. - skrót Jego Mość, zaś  Mość  znaczy Milościwość, to jest 
Jego Milościwość. 

7/ Szlachetny — utytułowanie dla osoby szlacheckiego pochodzenia, zarówno 
jak i „Urodzony". Sławetny — dla mieszczanina, Pracowity-uczciwy 
- dla włościanina, lub poddanego. Wielebny — proboszcz. 

Niewierni - żydzi — starozakonni. 

8/ Porządki — patrz p—kty 5 —6. 

t)/ Pospólstwo — cala ludność  miasteczka, ogól mieszkańców miasta. 

I 0/ Podkomorzy — Urzędnik Ziemski, który sądem podkomorskim sądził  
wszelkie sprawy graniczne prywatne. Podkomorzowie mieli 
do pomocy swoich Komorników granicznych, których sami 
mianowali ze szlachty osiadłej, w miernictwie bieglej, 
Po zaprzysiężeniu. 
Podkomorzowie mianowali i Pisarzy granicznych. 

I I / Starosta — Starostwo. Zarządzający Królewskiemi i państwowemi majątkami 
ziemskiemi, lasami, młynami, miastami z prawem pobierania 
z takowych czynszów, opłat, danin w naturze, nazywał  się  Starostą, 
a zarządzane dobra — Starostwem. Król oddawał  starostwa osobom 
zasłużonym z obowiązkiem opłacania pewnej kwoty pieniędzy 
na rzecz Króla z przeznaczeniem tych pieniędzy li tylko na stół  
czyli na potrzeby i dowolne wydatki Króla. Stąd nazwano dobra te 
królewszczyznami lub dobrami stolowemi. Ostrowskie starostwo 
składało się  z miasta Ostrowi z wójtowstwem i majątku ziemskiego 
Zaszków /a/. W Ostrowi posiadał  starosta „siedlisko" w pobliżu 
miejscowości zwanej „Rozgard" /gdzie obecnie tartak komunalny, 
siedziba starostwa — dom Jurjewa/ i pólwloczek gruntu 
w miejscowości „Krze". Wójtowstwo w Ostrowi miało rozległości 
10 włók ziemi i karczmę  z propinacją  bez zajazdu w rogu rynku 
/dzisiaj pusty zabrukowany plac naprzeciwko kamienicy 
Blumhofa/. Majątek Zaszków w gminie Nur składał  się  z ziemi 
folwarcznej i gospodarstw włościańskich zawierających razem 
morg. Według uchwały sejmowej z 1565 roku Gród Ostrowski 
był  polaczony z grodem nurskim w osobie strarosty, tak jak 
sieradzki z piotrkowskim. W 1771 r. posiadał  starostwo ostrowskie 
Michał  Karski chorąży różański, później podkomorzy rótański, 
po drugim rozbiorze Polski. Opłacał  z tego starostwa 964 A. gr.5 
/kwarty/ i 1246 zł. 28 gr. /hyberny/ 2210 zł. 33 gr. co równało się  

mniej więcej. 
Na sejmie Warszawskim w 1773 — 1775 r. starostwo Nurskie 

zostało oddzielone od Ostrowskiego. 

I 2/ Wójt /Woyt/ - każda osada miejska obdarzona prawem niemieckim miała 
swego Wójta, obieranego z pośród swych mieszkańców, który 
pełnił  obowiązek sędziego i zarządcy jednocześnie miasta, 
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podobnie jakby Burmistrz. W miasteczkach Mazowieckich 
spotykają  się  Wójci i Burmistrze jednocześnie sprawujące 
swe urzędy. Wtedy sądy Woytowskie różnią  się  od sądów 
Burmistrzowskich, jak to wykazano na stronie 	W miastach 
Królewskich otrzymywali wójci za pełnienie swych obowiązków 
prócz dochodów, jakie mieli z tytułu sędziowskiego urzędu, jeszcze 
i posiadłość  ziemską, z której czerpali dochody. Ostrowski wójt 
mial 10 włók ziemi na mieście. Wójtowstwo w Ostrowi nadane 
przez rząd rosyjski jako majorat wojskowemu armii rosyjskiej 
von der Launitzowi w czasie powstania w 1863 r. stanowi 
własność  skarbową /patrz objaśnienie Nr. 11 pod „Starostwo"/. 
W roku 1815 zostały utworzone urzędy obieralne Wójtów gmin 
miejskich, przyczem nadano im obszerną  władzę  administracyjną  
i sądowa, przyczem do 1864 r. obowiązki te pełnili właściciele 
majątków ziemskich bezpłatnie, nawe już  po uwłaszczeniu 
włościan w 1864 r. i dopiero po wprowadzeniu w 1876 roku 
we wrześniu nowej ustawy sądowej /rosyjskiej/ wójt został  
pozbawiony władzy sądowej, która przeszła na sędziów gminnych 
i ławników , również  obieralnych. 

13/ Burgrabia — urzędnik grodzki w Polsce przedrozbiorowej zastępca 
i wyręczyciel Starosty. Znaczenie burgrabiego było podrzędne. 
W zastępstwie Starosty czuwał  nad wykonaniem wyroków 
sądowych, w czasie pokoju mial nadzór nad sprawą  zamków 
i obowiązek strzeżenia bezpieczeństwa publicznego. 
Burgrabią  mógł  być  tylko szlachcic osiadły przysięgły. 

14/ Rejent, regent, vice- regent, Notariusz Ziemski — urzędnik zajmujący się  
spisywaniem aktów piśmiennych w zastępstwie starosty. 

15/ Przypowiadający się  — upoważniony, posiadający upoważnienie. 

16/ Dzieła Komissarskie toż  samo co rozpatrzenie i rozsądzenie sprawy 
spornej na gruncie przez wyznaczonych Komisarzy 
/patrz p— kty 3-4/. 

17/ Podsądek — Sędzia, Podsądek i Pisarz składali sąd ziemski dla szlachty 
do spraw cywilnych i byli obierani na sejmikach przez szlachtę  
w liczbie czterech kandydatów na urząd wakujący, z których Król 
jednego przywilejem nadawał. Sądy ziemskie odbywały się  trzy 
razy na rok w czasie i miejscu zgóry przeznaczonem. / Kadencyje/ 
Od 1776 r. pozwolono było w razie nieobecnego sędziego  

obywatelom zebranym na sąd wybierać  na miejsce sędziego 
subdelegata. 

18/ Pisarz grodzki — Wraz z starostwami były rozdawane przez Króla 
i sędziostwa grodzkie, w których Starosta lub Podstarości, 
Rejent i Pisarz składali komplet sądu. Od roku 1775 gdy 
starostwa były oddawane na 50—letnią  dzierżawę  obywatele 
obierali jak w sądzie ziemskim trzech kandydatów, również  
ze szlachty osiadłej. 

1 9/ Szambelan — Szambelańska godność  pojawiła się  w Polsce dopiero za 
Stanisława Augusta, jako urząd dworski. Szambelan toż  samo, 
co podkomorzy tytularny tylko. 

20/ Na nieprzytomność  — dawniejszy sposób wyrażania się, oznacza 
toż  samo co dzisiaj „na nieobecność". 

2 I / Kategorya — w danym wypadku oznacza sprawę. Gdy w danem rozważaniu 
sądowem było kilkanaście spraw, każdą  z nich nazywano 
kategoryą, 

22/ Zasiedziale miasteczko — Wyraz „zasiedziały" oznacza toż  samo co 
zamożny. I dziś  jeszcze używany bywa — wprawdzie rzadziej 
w druku, natomiast dość  często w języku ludu polskiego — dla 
określenia, że ktoś  jest zasobny, zamożny, zdawna w tern 
miejscu zamieszkały. 

23/ Ordynacyja — toż  samo co przepis, prawo, statut obowiązkowy dla 
stosowania w życiu. Dla miasteczka Ostrowi jako stanowiącego 
własność  Króla ten że Król mógł  wydawać  takie prawa, jakie 
chciał. We wsiach, dobrach i miastach do prywatnych dziedziców 
należących, ciż  dziedzice mogli wydawać  i często wydawali 
podobne prawa, zwłaszcza w ostatnich latach panowania Stanisława 
Augusta. Znane są  wydane przez Księżnę  Annę  Jablonowską  
Woj ewodzinę  braclawską, właścicielkę  hrabstwa Siemiatyckiego 
„Ustawy powszechne dla dóbr moich rządów" z 1785 r. / Dzieje 
Wewn. Polski  Tad.  Korzona Tom I str. 413/. 

24/ Elekcya — toż  samo co wybory. 

25/ Podsarbi miej ski — dzisiejszy Kasjer miejski. W ordynacyi dla Ostrowi 
tytuł  ten został  zapożyczony od nazwy wysokiego urzędnika 
państwowego, który był  jakby dzisiejszym ministrem skarbu 
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i nosił  nazwę  Podskarbi dla Korony — Podskarbi Koronny, 
dla Litwy — Podskarbi Litewski. Urząd ten w Koronie i Litwie 
dotrwał  do ostatniego rozbioru Polski. 

26/ Pisarz miejski — patrz p—kt 18. 

27/ Wota — glosy, kartki z nazwiskiem wybranego. 

28/ Woyt, Langwoyt — właściwiej Ladwoyt — zastępca wójta. 

29/ W przytomności — w obecności. 

30/ Wybrane osoby zasiadają  do Porządków w kolejności zależnej od ilości 
otrzymanych głosów. W razie wakansu — nowowstępujący zajmuje 
nie to miejsce, które zostało opróżnione, lecz miejsce tego, który 
mial przy wyborach najmniejszą  ilość  głosów. 

31/ Ława — W dosłownem znaczeniu pierwotnem zwykła lawa, na której 
zasiadali Ławnicy. W przenośni lawą  nazywano grono składające 
się  z Ławników. 

32/ Zwyczajna przysięga — t. j. ta, która jest do tego urzędu przywiązana. 

33/ W trzeźwości — znaczy nie po pijanemu. 

34/ Rolą  bawiący się  — z zawodu rolnik. 

35/ Publika — tu ma oznaczać  zebranie, zgromadzenie, posiedzenie. 

36/ Kolo gminne — zebranie Porządku gminnego. 

37/ Porządek — tutaj oznacza przyrząd, potrzebnych przyrządów, narzędzi. 

38/ Summa — w rozumieniu suma pieniędzy. 

39/ Odprawiać  — dokonywać. 

40/ Konfirmować  — zatwierdzać, utwierdzać. 

41/ Manifest — oświadczenie czyjejkolwiek woli w aktach grodzkich, ziemskich, 
sądowych lub innych, gdzie je zapisywano, w celu zapobieżenia 
szkodzie publicznej lub prywatnej. Był  to rodzaj zaskarżenia, które 
w prawie polskim zwano czasami protestacją  lub żałobą /skargą". 

Był  to jakoby wstęp do procesu i dlatego przerywał  przedawnienie, 
coś  w rodzaju jakby wezwania przez notariusza dzisiaj. 

42/ I llacja — tu zapoczątkowanie sprawy, skarga, podanie że coś  pominięto. 

43/ Wczesne — w znaczeniu nieopóźnianie się, zaraz po śmierci współmałżonka. 

44/ Prowent — dochód, wpływ, akcydens. 

45/ Pod przykryciem — pod dachem t. j. w budynku. 

46/ Zdanie informujące — zdanie doradcze. 

47/ Langwoyt, Landwoyt — patrz p—kt 28— Woyt. 

48/ Iutromisja — sądowe wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, 
tu zjazd na miejsce, zjazd na grunt. 

49/ Forum — sąd właściwy w danem miejscu, to jest okręg, na który rozciąga się  
działalność  sądu. Tutaj zaś  oznacza ten wypadek, gdy strony na ten 
sąd się  zapiszą  czy do sądu Radzieckiego /magistrackiego/ 
czy Woytowskiego /miejskiego/. 

50/ Inkwizycja — tu śledztwo, badanie sądowe. 

51 / Justygator — dawny urząd oskarżyciela publicznego /z urzędu!, działającego 
w imieniu prawa w Koronie i Litwie, odpowiadający mniej więcej 
obowiązkom dzisiejszego prokuratora. W danym wypadku 
Justygator jako urzędnik Magistratu pilnował  dobra miejskiego 
i wszczynał  dochodzenie w wypadku wykroczeń  przeciwko prawu 
tak publicznemu jako i miejskiemu. 

52/ Kondemnata — skazanie, wyrok. 

53/ Exepulsja — wypędzenie, wygnanie. 

54/ Dylecya — odroczenie, odłożenie, powstrzymanie sprawy. 

55/ Kontrowersja — sprawa sporna o grunt. 

56/ Terminotacto — natychmiast. 

57/ Jurisdykcja — sąd, okręg sądowy, osoby sądu. 
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58/ Exaktor — poborca, zbieracz, ściągający. 

59/ Plebiscyt — uchwala całego ogółu mieszkańców. 

60/ Moderowany - uzupełniony, poprawiony, zmieniony. 

61/ Legacja — dawać, przekazywać. 

62/ Aljenować  — sprzedawać. 

63/ Publika — zebranie ogółu mieszkańców. 

64/ Animadwersja — przestroga, nagana, uwaga. 

65/ Dyssydent — innowierca. 

66/ Zapasieczony — ogrodzony, odłączony. 

17.  Dekret Komisarski z 1789 r. 
/m.  inn.  określa granice 
„Siedliska" czyli „Dworu 
Królewskiego"!. 
Z archiwum Magistratu 
Ostrowskiego z przed 1939 

Działo się  w Ratuszu w dniu 15 m-ca  Listopada roku Pańsk. 1789. Dekret 
Kommisarski na groncie Miasteczka Ostrowia dnia 25 września 1789 roku 
zapadły. 

Do Urzędu i Xiąg Radz. Ostrows. osobą  swoją  przyszedłszy S—tni Franciszek 
Dobkowski na tenczas Burmistrz miasta J-go Kr.mci Ostrowi, który będąc 
zdrowy na Ciele i umyśle dobrowolnie zeznał  Jż  on mając Dekret otrzymany 
Komisarski pod dniem 25 m—ca Września roku 1789 agitujący się  Komisyi 
sposobem onegoż  oblaty podal do tych że Xiąg w takowym onegoż  
następującym brzmieniu. 

Działo się  w mieście J—go Królewskiej mości Ostrowi w Województwie 
Mazowieckim ziemi Nurskiej Powiecie Ostrowskim leżącym dnia dwudziestego 
piątego miesiąca Września Roku Pańskiego tysiąc siedmset ośmdziesiąt 
dziewiątego, w przytomności urodzonych Józefa Krusinowskiego, Franciszka 
Skłodowskiego, Jana Swierżewskiego, Jgnacego Sienickiego i innych tudzież  
S—tnych obywatelów miasteczka tegoż  J—go Kr.m—ści Ostrowi, niemniej 
opatrznego woźnego Józefa Krulickiego dzieło niniejsze przywołującego. 

My Komisarze J.Kr.mci niżej na podpisach wyrażeni na fundamencie Dekretu 
między S—tnymi Obywatelami miasteczka J. K.mci Ostrów onegoż  porządkami 
I calem pospólstwem z jednej, a Wl—nemi Michalem Ojcem Podkomorzym 
Rożańskim przeszłym i Antonim synem teraźniejszym starostami i wojtami 
Ostrowskiemi, Karskimi, także wielebnym Xiędzem Jakubem Chrostowskim 
Proboszczem Ostrowskiego Kościoła i innemi z drugiej strony w Warszawie 
w sądach J—go Kr.mci assessoryi Koronnej dn. 28 m—ca Marca roku pańskiego 
1789 nastąpionego; którym to dekretem Kommisja do niniejszego miasteczka 
J—go Kr.mci Ostrów jest wyznaczona i my za Kommisarzów wyznaczeni, 
abyśmy czas sposobny upatrzywszy w miesiącu jednak niniejszym Wrześniu 
roku teraźniejszego, za obwieszczeniem wprzód stronom tej Komisyi wydać  
I w Xięgach grodzkich Ostrowskich przez Woźnego o wydaniu zeznać  mianym, 
do wspomnianego miasteczka Ostrów — zjechali się  i tam na ratuszu lub na 
miejscu gdzie się  wygodniejsze zdawać  będzie, na nieprzytomność  niektórych 
ttby tylko jeden znajdował  się, mniej zważając, władzę  swą  Komisarską  obwołać  
i strony przed się  przywołać  nakazali lub nakazał, a na niestawienie się  
którejkolwiek strony niezważając dekret ten we wszystkich kategorjach sobie 
polecony do zupełnego skutku przywiedli lub przywiódł  i cały opis i zlecenie 
Jego wykonali lub wykonał, jest nam przepisano. 

70 71 



Za poprzedzającemi innotescjencjami przez pobliższych miejsca tego 
Komisarzy dnia 22 miesiąca sierpnia roku niniejszego stronom wydanemi, 
a przez opatrznego woźnego Józefa Krulickiego jako stronom wydal, one przed 
księgami woytows. Ostrowskiemi, ponieważ  Ziemskie i Grodzkie Ostrowsk, 
/: dla zaszlej W—o niegdy Adama Kownackiego pisarza ziemskiego i grodzkiego 
ziemi Nurskiej powiat ten Nurski obejmujący — wakują:/ dnia 28 miesiąca i roku 
tychże zeznaniami, do tegoż  miasteczka J-go Kr.mci Ostrów, dnia dzisiejszego 
rzeczonemi Jnnotescencjami do dzieła tego wyznaczonego zjechawszy się, od 
W-lnych Kacpra Wojakowskiego Kapitana wojsk koronnych i Ludwika 
Mlockego Chambellana J—go Kr.mci na urząd Sędziego jeszcze nieprzysięgłych, 
przysięgę  na sprawiedliwe sądzenie przez nich że wykonaną  odebraliśmy, a po 
odebranej wraz z nimi tym że dekretem w Exekucyj będących za Komisarzy 
wyznaczonemi, Jurisdykcję  Komisarską  zafundowaliśmy i stron do Komparycyj 
przywołanie strony jako to sławetni Burmistrz, Radcy, Magistrat, Porządki i cale 
pospólstwo miasteczka J-go Kr.mci Ostrów Powodowie i pozwani, oraz na 
termin niniejszy Komisyi przypozwani przez S—tnych Franciszka 
Dobkowskiego, Tomasza i Franciszka Zapisków, Zygmunta Koskę  swoim 
y całego miasta imieniem osobiście, a wielmożni Michał  ociec podkomorzy 
Rożański przeszły, a Antoni syn teraźniejszy starosta i wojt ostrowski Karscy 
pozwani powodowie, oraz na termin niniejszej Komisyi przypozwani przez 
W—go Michała Karskiego ojca, swoim i W—go Antoniego Karskiego syna swego 
imieniem osobiście. 

Wielebny Xiądz  Jakob  Chrostowski pleban ostrowski pozwany przypozwany 
i powód i wielebny Xiądz Jan Koskowski proboszcz szpitalny ostrowski powód 
osobiście, urodz. Paweł  Podbielski komornik ziemi Nurskiej przypowiadający 
się  i powód osobiście, urodz. Michał  Budziszowski Komom. Ziemski Nurski, 
Vice—Regent Ostrowski powód na powództwo urodz. Podbielskiego 
przypozwany i przypowiadający się  osobiście. Starozakonni Mortka 
Osiorowicz, Gerszon Lejbowicz, Juszko Moszkowicz, Zelman Juzkowicz, 
Moszko Notkowicz, Szmul Pejsachowicz, Ankiel Nochymowicz szkolnik 
pozwani i powodowie swoim i całego przykahalku miasteczka Ostrów 
imieniem, osobiście urodzony Antoni Domaszewski i Sukcesorowie urodz. 
niegdy Kazimierza Domaszewskiego przypowiadający się  przez urodz. Józefa 
Kuleszę  wielmożny Jan Zambrzycki podczaszy ziemi Nurskiej przypowiadający 
się  przez tegoż  starali się  i komparacją  zapisali, po której zapisanej i sporach do 
sądu komisyj swojej wniesionych. 

Co do Kategoryi względem Placu czyli domu do szynku w rynku to jest 
połaci rynkowej na rzecz wojta ostrowski. Dekretem J—go Kr.mci assessoryi 
koronnej teraz w /Senatoryi/ Pertecyi będącym bez wjazdu przyznanego. Co się  
tylko tycze punktu wybadania onego o placu tymże woytowsk. i domie gdzie by 
się  dawniej znajdował, tudzież  na przyznanie jego do Komisyi niniejszej 
odesłany przez W—lnych Karskich wprowadzony zamieniwszy rezolucją  onej do 
Rewizyi Placów i Domów w rynku to jest w połaciach rynkowych będących  

przystąpiliśmy, którą  rewizją  o tern że dom czyli plac wojtowy inwestygacją  
ściśle odbytą  /skarżywszy, stworzywszy/ na wniosek obywat. miasteczka  

Ostrow  iż  w rynku przeciw kościoła farnego będącym dawniej, w którym 
karczma wojtows. na  włóce onegoż  stoi, w rynku zaś  tym w którym domy 

połaciami on że w kwadrat formuj ącemi katolickie i żydowskie wystawione 

stoją  nigdy placu i domu wojtows. nie było i nie jest. 
Jnkwizycjami dowieść  ofiarujących tych że inkwizycyi oniż  na dowód 

i odwód oraz ubikacją  placu 	 /wojtows./ dozwalamy, nakazując, aby 

strony pytania świadków spisawszy na nich osoby które chcą  mieć  za świadki 
regestrem wyrazili, podpisane sobie nawzajem komunikowały; a gdy wyroku 

sądu swego we wszystkiem dopełniły i przysięgę  tak S—tny Franciszek 
Dobkowski Burmistrz swoim i całego miasteczka imieniem jako też  W—ny 

Michał  Karski swoim i W—go Antoniego Karskiego syna swego imieniem na 
nieujęcie świdków wykonały, Jnkwizycję  każda strona równa liczbą  czterech 

świadków wpytaniach wyrażonych przez strony wyżej nieexcypowanych 
I owszem przyjętych w sądzie swoim Komisarskim wyprowadziły; 
Przeto zawiązując zawieszenie rezolucyi tej kategoryi wyżej uczynione do 
czytania tychże Jnkwizycyi przez nas wszystkich Komisarzy podpisanych, oraz 
uważenia tranzakcyi czyli dokumentów w sądzie swoim przy rewizyi połaciach 
rynkowych odbytej z strony W—nych Karskich składany przystąpiliśmy, które 

z uwagą  przeczytawszy, gdy Inkwizycje wywiedzione aby rynek inny przeciw 
kościoła farnego lub za kościołem oprócz rynku teraźniejszego był  kiedy 

niedowiodą, szczególnie świadki dwaj o nim jakoby mial być  kiedyś  iż  od ludzi 
słyszeli wzmiankują; w rynku zaś  teraźniejszym czyli połaciach rynkowych iż  
dawni starostowie oraz wojtowie ostrowscy domy mieli iż  szynk w nich 
utrzymywali dostatecznie zaświadczają. 

Tudzież  tranzakcja jako zamiankowa w rynku 1701 w piątek po święcie 
Najświętszej Maryi Panny Nawiedzenia przez Wojciecha Pękała Burmistrza, 
Andrzeja Pachnika Langwojta, Marcina Zapiska G 	skiego na plac 
w Rynku leżący przy bruku i podle karczmy dworskiej po szlachetn. Michale 
Dąbrowskim i Annie małżonce jego pozostałej, Szlach. Wojciechowi 
Dąbrowskiemu i Katarzynie żonie jego należący dla W—go Stanisława Wesla 
starosty i wojta ostrows. za  grunt Kalęczyno nazwany przez tegoż  W—go starostę  
i Wojta, S-tnemu Dąbrowskiemu wiecznemi czasy ustąpiony /:jaki w ten czas 
był  zwyczaj zapisywanii darowizn i /w/ zmianków gdy na rzecz starosty 
następowanych:/ tym sposobem uczyniona, iż  plac zamieniony wyżej 
wspomniany przy bru,tu i podle karczmy Dworskiej leży, wzmiankująca. 

Takiż  darowizna w roku 1735 w poniedziałek przed świętem Świętego 
Krzyża przez S—tnego Franciszka Putkowskiego i małżonkę  jego na rzecz 
niewiernych Dawka Chaimowicza i małżonki jego Beli na dom własny 
z placem oraz ogrciem, który to dom i plac iż  między miedzami z jednej Placu 
Dworskiego, a z drugiej strony placu draźnego, poczynający się  od bruku 
rynkowego, a cisnący się  do tylnej drogi równo z bóżnicą, stoi w sobie 
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brzmiąca; Na ostatek podobnież  darowizna w roku 1737 w piątek przed świętem 
Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela przez S—tną  Arazną  na osobę  tegoż  
Dawida Chaimowicza i Beli żony jego na plac między miedzami z jedną  
S—tnego Franciszka Putkowskiego, a z drugą  stroną  dworską  będący, wraz i na 
ogród uczyniona, wszystkie w Xięgach miejskich Ratusza Ostrowskiego 
zeznane, ubikacją  karczmy i placów dworskich w rynku będących dowodzą. 
Który by zaś  z tych placów był  wojtowskim nie wyszczególniają  bo czas dawny 
w którym Starostowie Ostrowscy wraz i wojtami tegoż  miasteczka razem bywali 
i dotąd są, wiadomość  o placu wojtowskim gdzie by był  zupełnie zatarł , ale że 
są  place dworskie w rynku zostawił; miejsce zaś  na którym karczma wojtowska 
naprzeciw kościoła farnego, na włóce wojtowskiej wystawiona teraz stoi tylko 
kilkanaście kroków wszerz mające rynkiem miasteczka tego bydź  nigdy 
niemoglo, taż  ulica publiczna do której droga z miasta Zambrowo do Ostrowia 
idąca przychodzi, a ta ulica do rynku prowadzi i tak jest powszechnie 
Zambrowską  nazywana wid7ialnie pokazuje się, więc dopełnienie dekretu J—go 
Kr.mci assessoryi koronnej w exekucyi będącego, Propinacją  wszelkich 
likworów w domu jednym niewjezdnym w rynku to jest w połaci rynkowej dla 
wojta Ostrows/kiego/ determinowanego i niedochodzenie rynków czyli były 
dwa lub jeden; Lecz place w rynku to jest w połaci rynkowej teraz będącej, 
gdzie by był  wojtowski wywiedzenie się  Komisyi swojej zlecającego 
najpilniejsze czyniąc my Komisarze w komplecie ośmiu osób będących jako to: 
Jaśnie—Wl—ni , wielmożni Józef Radzicki podkomorzy ziemi zakroczymskiej 
orderu Ś—tego Stanisława kawaler, Jakób Górski, pisarz Ziemski i Grodzki ziemi 
Rożańskiej, Kacper Wojakowski kapitan wojsk koronnych Ludwik Młocki 
Chambelan J—go Kr.mci z strony W—nych Karskich przybyli lubo W—ni Balcer  
Kaminski  Podsądek ziemi Nurskej, Franciszek Domaszewski komornik 
graniczny ziemi Drochickiej, Nikodem Duchnowski Burgrabia grodzki 
Łomżyński i Tomasz Morawski Burgrabia Grodzki Nurski z strony Miasteczka 
Ostrów sprowadzeni Komisarze inszego są  zdania, a stąd równość  zdań  bydź  
mówią, którą  równość  zdań  Jaśnie W—ny Radzicki podkomorzy Zakroczymski 
jako przewodniczący dodanie drugiej na  strong  Wielmożnych Karskich kreski 
rozwiązał  i większość  zdań  tym sposobem za wielmożnemi Karskiemi pokazuje 
się  tąż  większością  zdań  fundusz czyli pewność  placu wojtowi Ostrowskiemu 
w rynku determinowany i Gdy tak Jnkwizycja jako dokumenta wyżej wyrażone 
gdzie był  plac w rynku Wojtowski nieupewnia się  jedynie że były w tym że 
rynku place dworskie przez Starostów i Wojtów OstrowskJich/ bez zaskarżenia 
posiadane upewniają., Wojt zaś  Ostrowski podług zwyczaju i brzmienia tegoż  
dekretu plac jeden w rynku bez wjazdu mieć  powinien. 

Przeto z placów wszystkich dworskich w rynku znajdujących się  jeden 
rogowy idąc od kościoła do rynku po prawej ręce będący zamianą  za grunt 
królewski Kalęczyn W—go Wesla Starosty i Wojta Ostrowsk/iego/ w roku 1701 
przyszedł  dotąd Posessyi wojtowskiej i starościńskiej zostający na którym 
Karczma W—nych Karskich przed dawnego Possessora wybudowana stoi, dla  

wojta Ostrowsk/iego/ teraźniejszego i następnych, ile że nikomu ztąd 

niewyplywa krzywda, ani się  właściciele od posesyi dla takowego funduszu 
rzyli za plac inny wojtowski gdzie by się  w rynku wynaleźć  powinien nadgrody 

oddala; Taż  zamiana na ten plac uczyniona żadnych manifestem dotąd 

niezaskarżona blisko wiekiem całym stoi niewzruszona na zawsze przysądzamy 

wynajdujemy. 
Ostrzegając W—ni Karscy po wypłynięciu czasu dekretem wspomnianym 

assessoryi koronnej do propinacyi sobie w mieście sobie pozwolonego podług 

myśli i woli dekretu tego szynk likworów wszelkich w tym tylko doku jednym 
rogowym połaci rynkowej teraz przysądzonym bez wjazdu zrobionym 
utrzymywał. A karczmę  przeciw kościoła będącą  na wojtowskiej swej włóce 

stojącą  zniósł. Odwołują  się  obywatele miasteczka Ostrów do sądów J—go 
Kr.mci assessoryi koronnej, którym takowego odwołania się  dopuszczamy 
z zachowaniem terminów mianych. Jnkwizycje wywiedzione zapieczętowane 

stronom są  oddane. 
My zaś  Komisarze z strony miasteczka Ostrowia sprowadzeni po 

oświadczeniu się  Komisarzy z Strony W—go Starosty i wojta sprowdzonych że 

plac w okręgu ratusza koniecznie dla wojta przyznany bydź  powinien bez 

kreskowania się  i poddanego turnum po rewizyi jako Jnkwizycyi przez urzędy 

łącznie z obojej strony sprowadzone uzupełnionych, exekwując regułę  dekretu 
Kr.mci assessoryi koronnej w punkcie wybadania się  o placu wojtowskim 

i domie gdzie by się  znajdował, tudzież  przyznania jego sądowi swemu 
zleconego ponieważ  z rewizyi przy stronie obojej uskutecznionej plac żaden 

w Okręgu Ratusza wojtowski niewyraża się  i podług żądania teraźniejszego 
W—go Wojta jakoby pomiędzy domami to jest żydowskim i mieszczańskim mial 

się  znajdować, na który składa tranzakcją  z Xiąg Radziec/kich/ OstrowskJich/ 
pod aktem ferja Sexta post Festum Wisitationis Santissimae  Virginia  Mariae 

1701 anno podług brzmienia onej że na rozkaz Jaśnie W—go Pana a Pana 
i Dobrodzieja naszego Stanisława Wesla Starosty Rożańskiego, Makowskiego 
i Ostrowskiego, przez S—tnych Wojciecha Pękala Burmistrza, Andrzeja 
Pachnika Langwojta, Marcina Zapiska gminnego, stosując się  do woli 
i upodobania tegoż  Starosty, że plac w rynku leżący przy bruku i podle karczmy 
do Urodz. Wojciecha Dąbrowskiego i małżonki jego Katarzyny należący za 
miejsce zwane Kalęczynko przez tych że mieszczanów wyrobioną  jako dla 
wojta ten plac należy wnosi i mieć  przysądzony pragnie; ze strony zaś  
miasteczka S-tni mieszczanie plac wojtowski prosto kościoła przy ulicy do 
rynku idącej, na którym teraz karczma z wjazdem wojtowska stoi inaczej 
Propinacja do teraźniejszego wojta należy wnoszą  widocznie z okazaniem włóki 
wojtowskiej wykazują. Jnkwizycję  zaś  tak na dowód jako iodowód 
wyprowadzone żadnego Placu w Okręgu rynku do wojtowstwa należącego 
niedowodzą, tylko plac wojtowski na rewizyi przez miasteczko wraz 
z świadkami wykazany blizko kościoła przy ulicy do rynku idący oznaczają  i że 
dawniejszych czasów był  rynek za karczmą  wojtowską  czterech świadków bydź  
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mienią; o żadnym zaś  innym, któryby do wojta należał  wzmianki nieczynią. 
Tranzakcja bowiem wyżej wytknięta przez S—tgo Burmistrza, Langwojta 
i Gminnego, że na plac obcy to jest W—go Dąbrowskiego W—nemu Weslowi 
Staroście zeznana, a przez W—go wojta na probację  placu wojtows/kiego/ 
złożona żadnym sposobem do placu wojtowsk/iego/, którego W—ny wojt 
pretentować  podciągnięte być  nie może i niezdaje się. 

Jnne zaś  tranzakcje na osobę  żydów zeznane W—go wojta złożone żadnej 
probacyi o placu wojtows/kim/ przekonaniem nie są, ani też  wzmianki żadnej 
O woj cie nie czynią. 

Przeświadczenie zaś  samo od placu do wojta należącego, na ktorym teraz 
karczma stoi i propinacja do W—go wojta należy onegoż  odsądzać, a zaś  inny 
przyznawać  nie radzi. A za tym w rozróżnieniu zdań  z Komisarza, 
W—go Starosty i Wojta poprzedniczą  bez kreskowania i poddanego tumum 
Komisarze z strony miasta sądzą  nie moc zyskać  przysądzenia placu w Okręgu 
rynku przez W—go Wojta pretendowania go uznają. Ale Plac na którym teraz 
karczma do teraźniejszego wojta blizko kościoła w ulicy do rynku idącej wraz 
z propinacją  należy onże dla W—go wojta podług przepisu reguły dekretu 
J—go Kr.mości Assessoryi koronnej z domem dla odbywania propinacyi bez 
wjazdu naznaczają. Odwołuje się  W—ny wójt do sądów J—go Kr.mości 
assessoryi koronnej którego odwołania się  w tej kategoryi dopuszczamy. Co Się  
dotyczy Kategoryi względem uprzątnienia posrzodku rynku budynków 
niebezpieczeństwem miastu grożących, dekretem assessoryi koronnej Komisyi 
swojej zleconych. Gdy z uczynionej rewizyi klatki i budynki w rynku 
nikczemne, tak żydowskie jako i mieszczan, których zrzucenie samiż  
mieszczanie oświadczają,  ate  rynek miasteczka zaciśniają  i szpecą. Zaczym te 
wszystkie aby w przeciągu czasu przed dniem pierwszym m—ca Czerwca roku 
da Bóg przyszłego 1790 przypadającym my wszyscy Komisarze łącznie aby 
zrucone i dislokowane były nakazujemy, a to pod wolnym onych że 
zrujnowaniem i exekucją  przez magistrat miasteczka Ostrowi mieć  chcemy 
i temuż  magistratowi zlecamy. 

Co się  zaś  należy dwóch butków /budek/ wsrzodku rynku stojących, których 
przez żydów kominy teraz wyprowadzone mieszkalnych. Ponieważ  te 
najbardziej niebezpieczeństwem miastu grożą, też  same aby w przeciągu 
niedziel dwóch od aktu niniejszego dzieła zrzucone były nakazujemy i dozór 
tego magistratowi zlecamy. 

Co do kategoryi wynalezienia Siedliska i półwłoki gruntu w miejscu „Krze" 
zwanym, dla, W—go Starosty miasta tego należących, stosując się  do Reguły 
dekretu J—go Kr.mości assessoryi Koronnej mocą  którego niniejsze odprawia się  
dzieło, Sąd komisarski łącznie z obojej strony sprowadzonej do Jndagacyi 
i rewizyi pomienionego Siedliska i pól włóki do W—go Starosty należących wraz 
z stronami i świadkami przystąpił, po którym uskutecznionym ponieważ  
z rewizyi i przyznań  obydwóch stron plac do Starosty należący w miejscu 
zwanym Rozgard będący, jaśnie wykazuje się, czyniąc zadosyć  dekretom  

.1 -go Kr.mości Assessoryi Koronnej do opisania i obznaczenia tegoż  placu 

przystąpił, który zaczyna się  od drogi Nagoszewskiej, a ciągnie się  przez 

Pasterską, gościniec Warszawski i drogę  Grabowską  aż  do strugi pod lasem 

będącej wzdłuż, a zaś  wszerz zaczyna się  od strugi tej że kolem idącej, a ciągnie 

się  do miedzy S—tnego Hippolita Bunko/w/skiego, tudzież  za gościńcem 

Warszawskim od brodu pomiędzy ogrodami a lądem wokół  miejskiem zaczyna 

się  od gościńca Warszawskiego ciągnie się  do ogrodów sukcesorów niegdyś  
S—tnego Zawiszy Stanisława, a tak wynalazłszy, obznaczywszy 
i obmiedzowawszy Siedlisko dla W—go Starosty do wynalezienia półwłoki 
gruntu w miejscu nazwanym Krze wraz z stronami i świadkami udał  się, a po 
uczynionej indagacyi, tak ze strony mieszczan jako i chłopów W—go Starosty, 

I udzież  rewizyi i konfrontowania znaków i miedzy oddzielność  półwłoki gruntu 

starościego od mieszczańskiego zdawna okazujących, też  półwłoki gruntu dla 
W—go Starosty w miejscu czyli polu zwanym Krze zaczynając wzdłuż  od głów 

pola podłużnego zwanego, pod Lubiejewo pólwloczka S/ur/dowskiego ciągnącą  
się  do Boru wielkiego czyli raczej miejsca Góra Łysa zwanego; wszerz zaś  od 

dróżki „ściannej" zwanej do miedzy pola miejskiego przez Sąd Komisarski teraz 
zwanej oddzielność  półwłoki Starości od pola miejskiego oznaczający, 
szerokości tej półwłoki prętów piętnaście każdy pręt licząc łokci półosma 
wynajduje się, też  tak siedlisko jako i półwłoki rzeczona W—go Starosty uznaje 
i determinuje. 

Po czym uskutecznionym co do kategoryi uzupełnienia włók dziesięciu 
wojtowskich dla W—go Wojta dekretem J—go Kr.mci assessoryi koronnej 
przyznanych sporów stron Obydwu wysłuchawszy i one zważywszy, ponieważ  
uzupełnienie onych że bez wykazywania i opisu przyzwoitej, tudzież  co do 
kategoryi na rzecz funduszu Kościoła Ostrows/kiego/ wynalazku i obznaczenia 
włók kościoła tegoż  podług opisu Reguły dekretu J—go Kr.mości assessoryi 
koronnej bez sprowadzenia geometry obejść  się  niemoże. Sąd Komisarski J—go 
Kr.mości do sprowadzenia geometry przez strony, których interes dotycze 
dzieło swoje dodnia piętnastego m—ca maja w roku przyszłym 1790 
przypadającego odracza i limituje. Sprowadzenie geometry na czas odroczony 
pod karami przez Sąd Komisarski ściągnąć  na stronie sprzeciwiającej się  
miarowi — nakazuje. Na którym terminie z limity wypadającym rozsądzenie 
wszelkich pretensyi i okoliczności dekretem tymże przekazanych przez nas lub 
innych w tym że dekrecie wyrażonych zachowując stronom termin stawienictwa 
mieć  chce i zabezpiecza. Pole zaś  role i zarośle do miasta należące przez W—go 
Starostę  posiadane, temuż  miastu oprócz wyżej wspomnianej na rzecz W—go 
Starosty, wojta tak dekretem J-go Kr.mości assessoryi Koronnej jakoż  mocy 
jego dekretem Sądu swego przyznanych oddaje i przez nich że używać  sądzi 
mocą  niniejszego dekretu. Józef Radzicki podkomorzy zakroczymski orderu 
ś—tego Stanisława kawaler, ze strony wielmożnych Karskich komisarz manu 
propria. Baltazar Kamieński podsądek ziemi Nurskiej ze strony mieszczan 
ostrowskich będący Komisarz manu propria; Jakub Boża wola Górski Pisarz 
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Ziemski i grodzki ziemi rożańskiej Komisarz manu propria;  Gaspar  z Rzeplina 
Wojakowski Wojsk Koronnych kapitan Komisarz manu propria. Ludwik Młocki 
Szambelan J—go Kr.mości Komisarz m.p.; Franciszek Widlica Domaszewski 
komornik graniczny ziemi Drohicki/ej/ ze strony mieszczan Komisarz m.p. — 
Nikodem Duchnowski Burgrabia Grodzki Łomżyński z strony miasta Komisarz 
m.p. — Tomasz Morawski Burgrabia grodzki Nurski z strony miasta Komisarz 
m.p. 
Oryginał  zaś  niniejszego dekretu za przodkującym niniejszego urzędu zakwitowaniem ten że podający odebrał.- 

18. 0 pierwszej szkole w Ostrowi 
przy kościele Ostrowskim. 1461 r.  
Z notatek monograficznych Jana 
Zakrzewskiego p.t. „Kościół  
i parafia w Ostrowi M." z 1933 r. 

W 1457 r. 16 stycznia w Wyszkowie, wobec biskupa Płockiego Pawła, 
pleban ostrowski Michał  /de Ostrowya/ zrzekł  się  taj parafii na rzecz księdza 
Piotra z Wierzbowca /de Vierzbovec/ /Acta Actorum Poltoviens. 1448 — 1471 
fol. 83 V/ . Jednakże ksiądz Piotr zobowiązał  się  wydawać  księdzu Michałowi, 

aż  do śmierci połowę  otrzymywanej corocznie dziesięciny z sześćdziesięciu 

włók pól ostrowskich czynszowników. 
Skutkiem prowadzonych w sądzie biskupim przez tegoż  księdza Piotra 

różnych spraw i znajdujących się  w aktach o tych sprawach zapisach, posiadamy 
dwie archiwalne notatki stwierdzające w tym czasie istnienie szkoły przy 

kościele w Ostrowi, będącej pod bezpośrednim kierownictwem plebana 
ostrowskiego. 

Tak więc w dniu 31 października 1461 r. była sprawa przed biskupem 
płockim o zmianę  przez plebana ostrowskiego księdza Piotra ówczesnego 
nauczyciela szkoły Macieja /minister ingeniosus de Ostrowa/ /Acta Actorum 
Poltoviens. 1461 — 1467  an.  fol. 20/. 

Wikariuszami przy plebanie Piotrze byli: Ksiądz Jakób /1463 r./ i Ksiądz Jan 
/1464 r./. Ten ostatni wraz z „ministrem" szkoły ostrowskiej Grzegorzem byli 
pozwani przed sąd biskupi przez Mikołaja „studenta z Płocka" /tamże fol. 96/. 

Dalsze wiadomości o szkole w Ostrowi związane są  do wieku XVIII — 
z wiadomościami o kościele Ostrowskim. Oddzielnego traktowania szkoły 
w Ostrowi należy szukać  dopiero w XVIII wieku.- 
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O szkodach wyrządzonych w Ostrowi 
przez Szwedów w 1702 r.  Arch.  Główne 
Akt Dawnych. vol. Nr. 6 m. Ostrowi z lat 
1609 —1682 str. 510. /wg nomenklatury 
z przed 1939 r./. 

Actum in  Curia  Regia Ostroviensis  feria  2—da  ante  festum S. Nicolai Episcopi 
proxima Anno 1702—do. 
Ad oficjum e Acto 	  
	veniens famatus  Jacobus  Zapisek Comitatis Sacrae Regiae 	 
Ostroviensis Notarius Juratus obtulit eidem oficio et Actis Regestrum super 
expansas et 	per exercitum Suedicum in  codex  oppido in collisilata. 
Cuius Regestr. tenor verborum est et segnit tulis: 

Regestr wydatku poczynionych szkód przez woysko Szweckie w roku 
teraźniejszym Tysiącznym Siedemsetnym Wtórym  die  vigiesima quatro Maii, 
spisany przez J11-mo Pana Kommisarza y Pułkownika Imieniem Gyllen Krok: 
Owsa korci 18. Piwa beczek 4. Siana wozów 12. Baranów 2. Jałowic 2. Masła 
funtów 20. Kur 24. Słoniny funtów 12. Chleba białego funtów 30. Gorzałki 
garci cztery. 	 24. Grochu garci 40. Świece za zł. 5. Sera funtów 12.  

Item  na obóz generalny Szwecki, który w tym że miasteczku dni cztery stal: 
owsa korci 200, siana wozów 80, piwa beczek 60, wódki garci 90, chleba 
razowego półtora tysiąca funtów, grochu korci 40, ospy korci 20, siecki korci 
100, wołów karmnych trzech, jałowic dwie, wieprzów karmnych 6, korzenia 
różnego na potrzebę  W—go Kommisarza Generalnego za zł. 6.- 

Szkody zaś  tego miasteczka Ostrowi te są: wozów zabrano okowanych nro 
40, chomąta, duhy,  vie,  ploty popalono, warzywa zdeptane na kopyta końskie, 
zboża wyklosone, pozrzynane, inne spalone.  

Item  trzeciej razy /na/ ostatek woyska szweckie wybrali z tegosz że miasta: 
Jęczmienia kop 5 snopami wybrali ze stodoły Landwoytowi Ostrowskiemu 
i roznieśli koniom po gospodach. Te expensa y szkody eficiunt summam zlt. 
cztery tysiące trzysta trzydzieści ośm, który regestr rękami naszemi 
podpisujemy 	 w Ostrowi 	 ut  supra  Marcin Zapisek — 
Burmistrz Ostrowski, Andrzej Pachnicki — Landwoyt Ostr. manu propria,  Jakob  
Franciszek — Pisarz Miesczki Ostrowski manu propria. Post enius regestri in 
Acta Tercuti Castrensi Capitanei Ostroviensi in 	 eiusdem oryginale 
	/jeszcze dwa wiersze końcowe według zwyklej formuły/ 	 

20.  0 nagrodzie za zasługi podczas wojny 
ze Szwedami. Rok 1692  Arch.  Gl. Akt 
Dawnych, vol.6 m. Ostrowia str. 471 
/wg nomenklatury z przed 1939 r./. 

Jest List Królewski i przywilej stwierdzający, że w 1692 r. Wojciech 

Czajkowski za zasługi podczas wojny ze Szwedami — otrzymał  od króla Michała 

Korybuta w m. Ostrowi 1 włókę  ziemi z siedliskiem, ogrodami, łąkami i t.d. 

Intromisja dotycząca tego jest również  w vol. 6 m. Ostrowi na str. 473. 

21. Wyrok na Żydów. Rok 1696.  Arch.  Gl. 

Akt  Dawn.  — Ksiąg m. Ostrowi vol. Nr 6 — 
str.481 /wg. nomenklatury z przed 1939 r./. 

Actum in Praetorio Ostroviensi  feria  quarta  ante  festum  Sancti  Thomae Apsli 

proxima Anno D—ni 1696 in praesentio famatorum  Andreas  Markowski, 

proconsulis, Stanislai Dombkowski, Joanus Kańkos, Casimiri Piwnicki, Michelo 

Czysewski, Gaspari 	 famati viceadvocati  Martini  Radzimiencki aut 

locum eius teneus Famatus  Andreas  Pachnicki. 
My Urząd Radziecki y Landwoytowski stosując się  do dekretu Wielmożnych 

Jwm.  PP  Szędziów Kapturowych wydaj  em  dekret na złoczyńców, którzy oddani 

są  do sądu naszego — żydzi to jest Ajzyk 	, Zielman Nachymowicz, 

Abracham Izaakowicz — którzy są  na śmierć  osądzeni; Moszko Leybuszowicz — 

ten na karę  roskami na mieyscu zwyczajnim na rynku przez Exekutora 
Sprawiedliwości. I z miasta wypędzoni, ze stron tych w nieznaniu będących, 
nazwanych Jakuba Moszkowicza z Dabrowy Wielkiej, Berka z 	 
Jakuba Leyzierowicza z Wysokiego Mazowieckiego J Józepha Jakubowicza — 
tych do przyszeley kadenciey sądów Kapturowych 	  
	będących ten ze 	  
.... zatrzymuj e.- 

19. 
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22.  Akt sprzedaży placu. Rok 1717  
Arch.  Gl. Akt Dawnych. Księga 
m. Ostrowi vol. 6 str. 538 
/wg. nomenkl. z przed 1939 r./. 

My Burmistrz, Langwoyt Gminski, Racki y insi Zuzanik, Dobek y cały Gmin 
Rzeczypospolitey Miasta Ostrowi Jego Królewskiej Moszci — plac pusty po 
przeszłym Stanisławie Radzymieńskim, do którego sukcesora nie masz — 
między placami Szenkiewicza z jednej strony a z drugiej Budka Kazimierza 
leżący, poczynający się  od bruku i do drogi tylnej ciągnący się  tak jak insze 
place wybiegają  — z wszystkiemi użytkami, pożytkami — na zniesienie hyberny 
i podatków skarbowych Aronowi Lewkowiczowi sprzedajemy, dajemy, 
darujemy wiecznemu czasu niewiernemu Żydowi. 

Wojciech Markowski B.0 
Woyciech Zapisek L.O. 
Adam Trelina 	G.O. 
Andrzej Dąbrowski mieszczanin ostrowski 

23.  Udział  mieszkańców Ostrowi 
w wojnie w 1809 r. Wyciągi z pism. 
Z akt magistratu m. Ostrowi Maz. — 
przed 1939 r. 

 

Pismo I. 

Do Szlachetnego Magistratu w Ostrowi 
od Podprefekta Powiatu Ostrołęckiego 

dn. 19 kwietnia 1809 r. 

W piśmie tym Podprefekt zleca Magistratowi Ostrowskiemu „aby co 5—ty 
Dym uzbrojony został  jeden człowiek mocny i zdrowy i aby na każde hasło 
gotowy był  do wyruszenia w pole".- 

pismo podpisał  Leopold Szremer 
podprefekt Powiatu Ostrołęckiego. 

Pismo II.  

Do Prześwietnej Podprefektury Powiatu 
Ostrołęckiego w Ostrołęce 
od Burmistrza m. Ostrowi 

dnia 23 kwietnia 1809 r. 

„Na naglą  rekwizycję  W-go Szremera, naddzierżawcy i Komendanta Miast 
Ostrowi i Broku 102 obywateli uzbrojonych !pomiędzy którymi 24 ze strzelbą  
zaopatrzonych znajdowało się/ w dniu wczorajszym wyszło. Slupów smolanych 
siomą  okręconych ustawiło się  w miejscach najdogodniejszych cztery i warta 
z 7 ludzi dotąd składająca się  — do 10 ludzi wzmocniona została".- 

Burmistrz Domaszewski. 
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24.  Ostrów wg. Opisania Topograficzno-
Statystycznego miast Województwa 
Płockiego z okresu 1821- 1830 r. 
/Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Archiwum Wydziału Administracyjnego.  
Depart.  Płocki 

- Akta m. Ostrowi. Nr. kolejny 11/. 

Nr. 41. Obwód Ostrołęcki, Ostrów m. Narodowe, przywileju Erekc 
nieposiada. 

Roku 1514 Anna Księżna Mazowiecka nadaje 4 jarmarki, a w 1592 roku 
Anna Królowa dekretem przez Króla Zygmunta III zatwierdzonym nadaje 
miastu w 1592 /28 Novemberis/ 30 włók gruntu, targ, 3 Jarmarki, propinacją, 
wolność  gajenia w lasach narodowych i prawo Magdeburskie. Nadanie toi 
zatwierdzili Królowie: 1670 r. — Michał, 1677 r. — Jan III, 1706 r. — August  ii  
i w 1766 r. —  Stanislaw  August. 

Rzeki spławnej ani jeziora niema. Leży 4 Mil od Ostrołęki, 20 —od Płocka 
20 — od Warszawy, 6 — od Ciechanowa. Rozległość  dla braku przywilej 
niewiadoma. Graniczyło z wsiami: Ugniewem, Lubiejewem, Sielcem 
Grabownicą. Grunta nierozmierzone. Bór. Był  zamek królowej, po który 
pozostały gruzy. 

Jest: 1/ Kościół  parafialny, 2/ Magazyn pruski murowany, 3/ Szkol 
Elementarna, 4/ Ratusz. 

Miasto a w części Ekonomia Rządowa. 
1/ Proces o granicę  z Komorowo jest w trybunale płockim. 

2/ 0 granicę  z Lubiejewem in possessoryo —przegrany. 
Chrześcijan 1056, żydów 625, Jnnych —24. Wogóle 1705. 
Sposób utrzymywania mieszkańców : Rolnictwo, Rzemiosło i Handel. 

Budynków: domów murowanych 12, Drewnianych domów 194; wogóle —206. 
Suma asekuracyjna w T. Ogniowym — 114,350 zł. 

Brukowane w 3/4 częściach, Materiały blisko. 
Jarmarków trzy: 1 na Środopoście, 2 — na Boże Ciao i 3 — na Ś-- tą  Jadwigę  

Trzy nowe jarmarki za Rządu Pruskiego ustanowione — ustały. 
Dochody miasto miało 1806/7 r. — 3935 z1; a w 1821 r.- 6295 zł. 27 gr 

Powiększenie nastąpiło z powodu powiększenia się  dzierżaw i ustanowieni 
Konsensowego. Miasto upada dla ubóstwa mieszkańców. 

Uwagi dozorcy Miasta: Aby zaprowadzić  sądy, szkolę  podstawową, grunt 
opuszczone Kasie Miejskiej oddać. 

Opinia Komisji Wojewódzkiej — aby Rząd Propinacją  Miastu ustąpił . 
Wskutek ubocznych przełożeń  Komisya Rządowa Spraw Wewnętrznyc 

Policyi Zasądziła: ściągnienie Kapitału 1200 z1; zrobienie rozmiaru i porębó 
lasów. Procesów rozpoczęcia i wznowienie upadłych 3—ch jarmarków.  

Dokumenty ilustrujące stosunek władz 
rosyjskich do mieszkańców Ostrowi 
wiatach 1861 — 1864. 
Z Archiwum Magistratu Ostrowskiego-
Księgi 113, 114 i 115 wg. nomenklatury 
z przed 1939 r. 
Tłumaczenie dokumentów z języka 
rosyjskiego na polski 
Adam Zakrzewskiego.- 

W okresie, do którego odnoszą  się  niżej podane dokumenty: 
powiat Ostrowski nie istniał, a miasteczko Ostrów należało do powiatu 

Ostrołęckiego wchodzącego w skład województwa Płockiego; 
na ziemiach t. zw. Królestwa Kongresowego obowiązywał  jeszcze nadal 

częściowo stan wojenny, zaprowdzony przez Rosjan w okresie powstania 
listopadowego i dlatego 
zgodnie z tym prawem wojennym przy wszystkich szczeblach władzy 

administracyjnej cywilnej utrzymywana była przez zaborcę  odpowiednia 

władza wojskowa, czuwająca nad bezpieczeństwem i porządkiem 

w podległych im rejonach — a więc posiadająca w rzeczywistości 
nieograniczone uprawnienia w odniesieniu do społeczeństwa polskiego. 

W Ostrowi taką  władzą  wojskową  w 1861 r. był  podpułkownik 

Wiesielitskij, dowódca stacjonującej w mieście 4—tej baterii 2—ej Polowej 
Artyleryjskiej Brygady. /Z notatek monograficznych Jana Zakrzewskiego!. 

Tłumaczenie z rosyjskiego. 

Dowódca 4—ej Baterii 

2—ej Polowej Artyleryjskiej Brygady 
dnia 20 czerwca/ 2 lipca 1861 r. 	 Do Pana Burmistrza 

m. Ostrów 

Według dochodzących mnie wiadomości, w ubiegłą  niedzielę  16 lipca zostało 
wniesione do kościoła godło wyobrażające białego orla na ognistym polu. 
Ponieważ  takie postępowanie posiada charakter polityczny i muszę  o nim 
zawiadomić  moich przełożonych, proszę  Was o doniesienie mi: skąd pochodzi?, 

25.  
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który z księży przyjął  je?, kiedy było ono wniesione i wyniesione z kościoła? 
i gdzie obecnie się  znajduje? Po natychmiastowym zebraniu powyższych 
danych proszę  uprzejmie przybyć  do mnie a jednocześnie aresztować  księdza, 
który godło przyjął.- 

Podpułkownik Wiesielitskij. 

W piśmie z dnia 27 lipca / 9 sierpnia 1861 r. Nr. 950 tenże ppłk. Wiesielitskij, 
powołując się  na wstępie na odpowiednie zarządzenia, zabraniające urządzania 
na ulicach i placach jakichkolwiek zgromadzeń  — za co grozi sąd wojenny — 
pisze do burmistrza m. Ostrowi /J. Z./: 

Tłumaczenie z rosyjskiego. 

„Postanowiłem zawiadomić  Waszą  Dostojność, że 8 sierpnia /w oryginale 26 
lipca wg st. st/ rano — na wprost domu pana Kaczyńskiego było takie 
zgromadzenie składające się  z 8 osób a mianowicie: z księdza wikarego 
Jastrzębskiego, urzędnika leśnego Micińskiego, Kaczyńskich 1-go i 2—go, 
sekretarza policji Gapki, kasjera Szablowskiego, kwatermistrza !miejskiego — 
dodatek mój/ Imbrzykowskiego i pisarza Załuskiego. 

A ponieważ  Waszej Dostojności przy tym /zgromadzeniu — dopisek mój/ nie 
było, tak jak i na kazaniu księdza Jastrzębskiego w kościele 25 lipca wieczorem 
— proszę  uprzejmie wziąść  te osoby pod szczególną  obserwację  i przy 
pierwszym zamieszaniu w mieście mieć  ich na oku. 

Dowódca Baterii 
Podpułkownik Wiesielitskij" 

Dowodem czynnego ingerowania Moskali w religijne praktyki ostrowian — 
jest prośba ówczesnych członków Dozoru Kościelnego Parafii Ostrowskiej, 
złożona na piśmie do magistratu ostrowskiego. Treść  tej prośby jest następująca 
/J. Z./ 

„Do Szanownego Magistratu Miasta Ostrowia. 
Prośba Członków Dozoru Kościelnego Parafii Ostrów w interesie ubocznym 

W Ostrowi dn. 30 lipca/ 12 sierpnia 1861 r. 

W dniu 6 b.m. i r. na uroczystości Przemienienia Pańskiego mieszkańcy 
parafii tutejszej pod przewodnictwem Księdza udali się  z kompanią  na odpust  

do m. Brok, o wiorst 10 odległego. Po wysłuchaniu Nieszporów znaleźli się  
w powrocie pod miastem około godziny 8-ej wieczorem, a że z przyczyny 

spóźnionej nieco pory i nadeszlej chmury zmierzchać  się  zaczęło, posłano do 

kościoła po światło, aby z większą  powagą  i pewnością  przejść  przez miasto. Na 

wiadomość  o nadchodzącej kompanii podpułkownik Wiesielitski, dowódca 

stojącej tu baterii, bez współudziału i wiedzy właściwego dowódcy piechoty, 

zwoławszy kilkadziesiąt uzbrojonych żolnierzy, wystąpił  z nimi na główną  
ulicę, którą  postępować  miała kompania i sformowawszy trzy szeregi zajął  
w poprzek takową, a z bagnetem naprzód zwróconym, kazał  postępować  
przeciw idącej z krzyżem i obrazami w towarzystwie Księdza Kompani. Idący 

na przedzie, spostrzeglwszy o kilka kroków przed sobą  nastawione bagnety 

i drogę  zamkniętą, zawołali na postępujących w tyle, że wojsko idzie i należy 

mu ustępować  na prawo; na ten odgłos, na szczęk broni i groźną  komendę  
Dowódcy wszczął  się  popłoch. Znaczna część  ludzi ze świecami w ręku 

rozbiegła się  na wszystkie strony pomiędzy drewniane budynki; pozostali 

jednak przystanąwszy nieco, postępować  zaczęli dalej, o ile miejsce dozwoliło. 

Wtedy p. Wiesielitski kazał  zatrzymać  się  wojsku, pozostawiając zaledwie 

wąskie przejście, którem kompania przecisnąć  się  mogla. Następnie zwrócił  
żołnierzy za postępującym ludem, eskortując go z tylu aż  pod kościół. 

Podobne napastnicze, znieważające ludność  spokojną  i religijne uczucia, 

a niczym nieusprawiedliwione postępowanie p. Wiesielitskiego 	  

	/brak paru wierszy!. 
W tak krytycznym i niezasłużonym będąc położeniu, jako do najbliższej 

władzy udajemy się  do Szanownego Magistratu z prośbą  o zamieszczenie 

naszego zażalenia w Kwintancji co miesiąc baterii wydawanej. 

Tomasz Zapisek 	Antoni Skarpetowki 
Karol  Other."  

Należy przyjąć, że burmistrz interweniował  w powyższej sprawie 

u odpowiednich władz wojskowych, gdyż  w początkach września tegoż  roku, 

otrzymał  od pplka. Wiesielitskiego, dowódcy 4—tej baterii, 2—ej Polowej 
Artyleryjskiej Brygady pismo z datą  25 sierpnia 1861 r. zaopatrzone nr. 1117 — 

treści następującej. /J. Z./ 

Do Pana Burmistrza 
miasta Ostrowa. 

Na podstawie rozkazu dla Wojsk rozlokowanych w Płockiej i częściowo 
Warszawskiej Guberni z dnia 8 sierpnia Nr. 9, zawiadamiam Waszą  Dostojność, 
że o każdej mającej się  odbyć  procesji kościelnej powinienem być  
zawiadomiony na 2 — 3 dni wcześniej. Bez tego, żeby niedopuszczano do 
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żadnych procesji. Dlatego proszę  Waszą  Dostojność  o nawiązanie kontaktu 
z księdzem proboszczem tutejszej parafii — w sprawie zawiadamiania mnie we 
właściwym czasie o takich procesjach. 

Podpułkownik Wie sielitskij. 

Tłumaczenie z rosyjskiego.  

Dowódca 4—ej baterii 
2-ej Polowej Artyleryjskiej 

Brygady 
z dnia 14 października/ 
27 października 1861 r. 

Nr.1399 
	

Do Pana Burmistrza 

m. Ostrowa. 

Na pismo moje z dnia 6 października Nr. 1357 Wasza Dostojność  nie 
wykonała mojego polecenia i nie zawiadomiła mnie — kiedy było dokonane 
publiczne ogłoszenie o wprowadzeniu w Królestwie Polskim stanu wojennego. 

Wasza Wysokość  rzadko wychodzi z domu i dlatego nie dostrzega 
nieporządków, które natychmiast powinny być  usunięte. Wieczorami, w policji, 
zbierają  się  różne osoby bez żadnej potrzeby.- Pisarz policyjny Załuski chodzi 
w czerwonym halsztuku i w jakichś  — to długich butach — wymachując rękoma 
i nogami; jeśli ja takowego jeszcze raz zauważę, to wsadzę  go do aresztu na 
podstawie § 6 Proklamacji Pełnomocnika Pełniącego Obowiązki Namiestnika 
Królestwa. 

Wbrew § 7 — noszą  grube palki. Wbrew § 18 przebywają  w mieście bez 
pisemnego zezwolenia;- wobec czego od dnia jutrzejszego będą  wystawione 
przeze mnie na rogatkach miasta posterunki, a Wasza Dostojność  ma na tychże 
miejscach wystawić  oprócz tego policjantów. 

Podpułkownik Wiesielidskij. 

Tłumaczenie z rosyjskiego. 

Sekretne. 

Naczelnik Ostrołęckiej 
Komendy Żandarmerii 
Nr. 327. 9/21 pażdziernika 1861 r. 

m. Ostrołęka 
Do Pana Burmistrza 

m. Ostrowi 

Wskutek polecenia W—o Pełniącego obowiązki Namiestnika Królestwa 

i odnośnie do Instrukcji we względzie utrzymania należytego porządku na 

skutek powyższego Rozporządzenia wydanej, którą  p. Burmistrz powinien już  
otrzymać  od Naczelnika Powiatu, zobowiązuję  Go, aby energicznem 

wykonaniem włożonych na Niego obowiązków w zupelności starał  się  
odpowiedzieć  wymaganiom Rządu, mającym na celu dobro ogółu i o ile 

możności wszelkiemi możliwemi środkami wpłynąć  na publiczność  aby 

zaprzestała po Kościołach i różnych miejscach, jako to przy krzyżach i na 

cmentarzach śpiewów w duchu podburzającym do nieporządków, co gdyby 

skutku nie zapewniło donieść  mi dla dalszego z mej strony działania. 
Zwrócić  szczególną  uwagę  na postępowanie miejscowych księży, niemniej 

osoby cechujące się  nieprzychylnością  dla Rządu. Zakazać  pod najsurowszą  
odpowiedzialnością, pod jakimkolwiek pozorem schadzki; jeżeli zaś  te by nie 
miały miejsca w domach prywatnych, sekretnie badać  postępowanie, obraz 
działań  towarzystwa, i cokolwiek bądź  w tym względzie da się  odkryć, 
natychmiast z wymienieniem osób donieść  mi. Ściśle przestrzegać  aby nikt bez 
legitymacji w mieście nie zamieszkiwał, a aresztowanych /w/ tej materii ludzi, 
bez różnicy stanu i wieku i płci dostawiać  przy właściwych raportach do mego 
Biura. 

Wreszcie przede wszystkim doniesie mi p. Burmistrz piśmiennie, kto 
z mieszkańców używa zakazanych ubiorów jako to: czamarek, bluz 
Garybaldowskich, czapek niezwykłej formy i t.p. różnych oznak rewolucyjnych, 
oraz kto nosi zarośnięte brody. W ogólności zechce p. Burmistrz zwracać  
baczną  uwagę  na postępowanie młodych ludzi, a cokolwiek da się  dostrzec 
niewłaściwego — zaraz mnie donosić, - co niniejszym zobowiązuje go. Zechce 
także ściśle przejąć  się  powołaną  wyżej Instrukcją, w wykonanie takową  
wprowadzić  i co dni siedem o postępie Raporta Sekretne mi składać; nadto 
zwracam uwagę  iż  najmniejsze w czemkolwiek bądź  z Jego strony pobłażanie 
cierpiane nie będzie i obok usunięcia od obowiązków narazi Go na surową  
odpowiedzialność  według praw obecnie obowiązujących. 

Spodziewam się  więc iż  p. Burmistrz nie zechce się  narazić  tak na jedno jako 
i na drugie.- 

Kapitan Denicewicz. 
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Krótkie notatki z akt magistrackich głoszą, że: 
1. „W nocy z dnia 28 na 29 sierpień  1861 r. aresztowany został  ksiądz wikary 

Jastrzębski". 
2. „Ksiądz wikary zwolniony z arezsztu". /brak daty. J. Z./. 
3. „W listopadzie 1861 r. oficerowie konsystującej załogi w mieście 

zakwestionowali czapkę  aksamitną  rogatą, koloru wiśniowego, noszoną  
przez Józefa Godlewskiego z Pieńków gminy Grzymki i takowa czapka 
przesłana została Naczelnikowi Powiatu Ostrołęckiego do rozpoznania, czy 
też  ta czapka sprzeciwia się  przepisom czy nie?" 

Naczelnik Powiatu Ostrołęckiego 
Nr.19203 

Ostrołęka, dnia 20 listopada/ 
2 grudnia 1861 r. 	 Do Burmistrza 

w Ostrowi. 

Z powodu śmierci ś.p. Fijalkowskiego Arcybiskupa Warszawskiego ułożony 
został  hymn do zamieszek i podburzających śpiewów po Kościołach, na tą  samą  
nutę  co pieśń  „Boże coś  Polskę". Gdy śpiewanie takich hymnów surowo jest 
wzbronione wskutek Reskryptu JW—go Naczelnika Wojennego Okręgu z dnia 
15 z.m r.b. Nr. 2284, przeto polecam Burmistrzowi ze swej strony przedsięwziąć  
najsurowsze środki, celem wzbronienia, aby wyrzeczony hymn nie był  nigdzie 
śpiewany, a wrazie to miało miejsce — natyczmiast donieść  Naczelnikowi 
Wojennemu Powiatu Ostrołęckiego podpułkownikowi Pietrow.- 

Za Naczelnika 
Gantier. 

Sekretarz 
Walchnowski. 

Lakoniczne notatki, sporządzone na marginesach różnych pism — 
odnalezione przed 1939 r. w aktach magistrackich Ostrowi. 

Kwiecień  1862 r. „niejaka pani Tomnicka — przyjechawszy do krewniaków, 
była z eskortą  odstawiona do żandarmów w Ostrołęce". 
(Prawdopodobnie za niespełnienie obowią7ku posiadania odpowiedniego 
pozwolenia na pobyt w mieście. J. Z./. 

Sierpień  1862 r. „napisano, że parobczak Józik od pana Podbielskiego, zbity 

przez wojskowych za palkę". /Należy się  domyślać, że Józik wbrew zakazowi 

szedł  z grubą  laską— za co właśnie został  „zbity" przez patrol wojskowy. J. Z. I. 

Bez daty. „Zapisek aresztu dni 4, okrycie i chustę  zabrali na komendę". /Karę  
aresztu otrzymał  Zapisek najprawdopodobniej za noszenie zabronionej odzieży. 

J. Z./. 

Październik 1862 r. „Gruchacz zwolniony, już  dzisiaj w pełnieniu służby. 

Rudzińskiego i Radomskiego jeszcze trzymają  ." 

W jakim celu były robione wyżej przytoczone notatki i kto je sporządzał  — 

nigdy prawdopodobnie nie zostanie ustalone. Można przypuszczać, że 

wykonywał  je któryś  z ówczesnych urzędników magistratu, na gorąco — t.j. 

natychmiast po otrzymaniu wiadomości o zajściu — w celu umieszczenia ich 

następnie w odpowiednim czasie, w raportach burmistrza, przesyłanych do 

władz powiatowych w Ostrołęce. Jest to jednak zupełnie niewiążące 

przypuszczenie. J. Z. 

Tłumaczenie z rosyjskiego.  

Kopia reskryptu Naczelnika Wojennego Oddziału Płockiego do Częściowych 

Naczelników Wojennych tego oddziału z dn 	 października 1863 r. 

Nr. 	 

Z rozkazu p.o. Namiestnika daty 16 Października r.b. Nr. 5693 polecam 

WPanu podać  do publicznej wiadomości dla ścisłego wykonania w powiecie N 

postanowienie Tegoż. 
a) Żałoba manifestacyjna i w ogóle wszelkie oznaki rewolucyi, używane 

w ubiorach w celu występnych manifestacyi, powinny być  zdjęte. 

b) Kobiety bez różnicy powołania, stanu i wieku, które niewykonują  tego 

rozkazu i nieprzestaną  nosić  żałoby, mają  być  zatrzymywane i dostawiane do 

Magistratu, zkąd niewcześniej będą  uwalniane, aż  po zapłaceniu kary 

pieniężnej poniżej oznaczonej. 
c) Pozwala się  nosić  ubranie żałobne tylko tym kobietom, które noszą  takowe 

Po śmierci Ojca, Matki i Męża, lecz z tern zastrzeżeniem, ażeby zawczasu 

pozyskały na to świadectwa od Burmistrzów i Wojtów Gmin, którzy są  
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obowiązani o wydawanych świadectwach donosić  częściowym Naczelnikom 
Wojennym i będą  odpowiedzialni za rzetelność  takowych. 

Kary pieniężne za noszenie żałobnych ubiorów oznacza się  następ. 
1) Kobiety idące pieszo w ubraniu żałobnem płacą  każda po rs. 10, te zaś  które 

niebędą  w stanie zapłacić  kary pieniężnej, ulegną  aresztowi policyjnemu, 
czas którego pozostawia się  uznaniu miejscowych Starszych Naczelników 
Wojsk. 

2) Kobiety jadące w własnych karetach, powozach i faetonach, jeżeli są  
w ubraniu żałobnem, zostaną  także zatrzymane w Magistratach, gdzie 
powozy i konie zostaną  zatrzymane aż  do czasu zapłacenia od każdej osoby 
po rs. 100. 

3) Kobiety jadące w bryczkach — także zatrzymywać  ich bryczki z ich końmi 
dopóki nie zapłacą  po rs. 15 od osoby. 

4) Urzędnicy, których żony i dzieci będą  zatrzymane w żałobie oprócz kary 
powyższej utracają  jednomiesięczną  pensyę, a dymisjonowani urzędnicy, 
również  wdowy i dzieci pobierający emeryturę  lub pensyą  utracają  takowe za 
jeden miesiąc. 

Ogłoszenie o takowem zarządzeniu dopełnić  w miastach za pośrednictwem 
Burmistrzów przez ustanowione opublikowanie a mieszkańcom innych miesc 
powiatu za pośrednictwem Naczelników Powiatowych, którzy obowiązani 
zakomunikować  to do ogłoszenia Wojtom Gmin. Naczelnicy Powiatowi, 
Wojenni i Cywilni, powinni dopilnować, ażeby ogłoszenia nastąpiły bez 
najmniejszej zwłoki czasu. 

Termin do usunięcia żałoby przeznacza się  dwutygodniowy od daty 
ogłoszenia Władzom Cywilnym aby w tym przeciągu czasu wszyscy mogli 
zaopatrzyć  się  w ubiory nieżałobne. Naczelnicy Oddziałów przechodząc przez 
miasta, w których wojska nasze nie kwaterują  powinni pilnować  czy 
mieszkańcy wypełniają  ściśle wspomniane nienoszenie żałoby i od winnych 
ściągać  karę  pieniężną  wedle uznania. 

0 wszystkich ściąganych karach pieniężnych Częściowi Naczelnicy Wojenni 
powinni mi donosić  i pieniądze przy pierwszej okazyj nadesłać. 

Dla objaśnienia zaś  co do nienoszenia żałoby, podać  do powszechnej 
wiadomości, że kapelusze wogólności powinny być  kolorowe, przy czarnych 
zaś  ma być  ubranie z kolorowych kwiatów lub wstążek, lecz pod żadnym 
względem nie białych. Czarne i biale pióra przy czarnych kapeluszach 
zabraniają  się; kaptury mogą  być  czarne z podszewką  kolorową, aby tylko nie  
bide.  

Wogólności zabrania się  używania: 1/ czarnych rękawiczek, woalek 
i parasolek, 2/ czarnych i czarnych z białem szali, chustek, szalików, chustek na  

szyję  i przepasek, 3/ Nie powinny być  suknie zupełnie czarne lub czarne 

z białem. 
Salopy — burnusy, futra, palta i inne zwierzchnie ubranie mogą  być  czarne, 

lecz bez białego. 
O utrzymaniu niniejszego reskryptu i o wydanych w tym przedmiocie 

zarządzeniach proszę  mnie zawidomić.- Za zgodność  Pomocnik Naczelnika 

Wojennego Pułkownik Romiszewski. Za zgodność  tłumaczenia Bątkowski. 

Tłumaczenie z rosyjskiego.  

Libawski Piechotny Księcia 
Karola Pruskiego Pułk 

Nr. 6846 
	 Do 

24 grudnia 1863 r. 	 Buirnistrza Miasta Ostrowi. 

m. Ostrów 

Według Konfirmacji Naczelnika Wojennego Oddziału  Sankt  Petersburskiej 

Warszawskiej Drogi Żelaznej od 22 b.m. za Nr. 427 przestępca polityczny, 

Dymisjonowany żołnierz Feliks Ambroziński za powieszenie bezbronnego 

Mieszkańca przywiązanego do Prawego Rządu, a także za dostarczanie 

powstańcom kaszy, grochu, słoniny, koszul i za przechowywanie wedle 

zeznania Mroza broni dla powstańców; na zasadzie udzieloney Mu przez Jego 

Cesarską  Wysokość  b. Namiestnika Królewskiego oraz Głównodowodzącego 

Woyskami w Królestwie Polskiem Władzy za powyżej opisane przestępstwo — 

dymisyowanego żolnieża Ambrozińskiego na pozbawienie wszelkich praw 

stanu i na karę  śmierci przez powieszenie skazany został, która to kara ma być  
wykonaną  w dniu jutrzejszym o godzinie 10 rano przy Trakcie Ostrołęckim. 

Podpis nieczytelny. 
Daty w piśmie wg. starego stylu.- J. Z. 



Naczelnik Żandarmów 
P—tu Ostrołęckiego 

w Ostrołęce, 25 stycznia/ 
6 lutego 1864 r. 

Nr. 59 
	

Do 
W. Burmistrza 

W Ostrowi. 

Doszło do mojej wiadomości, jakoby w mieście Ostrowi. 1—e. w dniu 24 
grudnia mial być  spełniony wyrok śmierci przez powieszenie na osobie 
niejakiego Józefa czy też  Feliksa Ambrożyńskiego /może Ambrzykowskiego/, 
należącego do liczby żandarmów wieszających; 2—e. że w dniu 31 t.m. i r. 
mieszkańcy miasta Ostrowi po wysłuchaniu uroczystego nabożeństwa mieli 
podać  Adres z wymienieniem wiernopoddańczych uczuć  Najjasniejszemu Panu. 

Wzywam zatem WBurmistrza aby okoliczności powyższe natychmiast 
objaśnił  i przez umyślnego nadesłał  mi, a jeśli jedno i drugie miało miejsce — 
objaśnił  mi dla czego zaniedbał  donieść  mi w właściwym czasie. 

Kapitan /nieczytelny/ 

Charakterystyczną  zrobił  na tern piśmie uwagę  /radę/, napisaną  u  dolt'  na 
brzeżku tego pisma sekretarz Kapitana, widocznie dobry znajomy Burmistrza, 
pisząc ołówkiem do dzisiaj zachowane słowa: „Bójcie się  Boga, piszcie 
o wszystkiem bo i na nas krzyczy." /J. Z./ 

Odpowiedź  Burmistrza na powyższe pismo jest następująca: 

Ostrów, dn. 28 stycznia/ 
9 lutego 1864 r. 

Do W. Naczenika Żandarmów 
Powiatu Ostrołęckiego 

Burmistrza M. Ostrowi 

Raport. 
Wykonując polecenie W—go Naczelnika z d. 25/ 6 Lutego rb. Nr. 59 w dniu 

dzisiejszym otrzymane mam honor donieść. 1/ Jak przekonywa dołączająca się  
przy tern w kopii odezwa Libawskiego Piechotnego Pułku dnia 24 Grudnia/ 
5 Stycznia 1863/4 wykonany został  wyrok śmierci przez powieszenie na 
Dymisjonowanym Wojskowym Feliksie Ambrożyńskim. 2/ Rzeczywiście 
w dniu 31 Stycznia r.b. w Synagodze Starozakonnych wobec P.P. Oficerów 
tu konsystującego Woyska odprawione było nabożeństwo za zdrowie  

Tłumaczenie z rosyjskiego.  

Libawski Piechotny 
Księcia Karola Pruskiego 
Pułk Nr. 186 a. 
20 lutego 1864 r. 
	 Sekretne i pilne. 

M. Ostrów 
Do Pana Burmistrza 

M. Ostrowa. 

Dnia jutrzejszego, o 11 godzinie rano, nad dwoma politycznymi przestępcami 

będzie wykonana egzekucja przez powieszenie przy szlabanie na rogatce do 

Ostrołęki, dlatego proszę  jutro o 8 godzinie rano, opublikować  to w mieście 

przez policjanta. 

Pułkowy  Adjutant 
Sztabskapitan Trizna  

Na oryginale tego pisma, znajdującego się  w księdze 115, na marginesie 

z lewej strony, znajdują  się  następujące słowa napisane po polsku: 

„Wędolkowski Teofil z Ostr. Mróz 	 Szynkarz z wsi i gminy Jelonki 

powiatu Ostrołęckiego." 
Na odwrotnej stronie tegoż  oryginału, są  zrobione adnotacje kogo należy 

powiadomić  o wykonanej egzekucji, oraz treść  tego zawiadomienia. 

Charakter pisma dowodzi, że zawiadomienie redagował  burmistrz 

Janczykowski. 
Oto treść  znajdująca się  na drugiej stronie wyżej przytoczonego pisma 

Surkowa — w układzie, jaki znajduje się  na oryginale. /J. Z./ 

Najjaśniejszego Pana a następnie wojsko traktowane było przez Gminę  

Żydowską  wódką  i bulkami. 
Adres z wyrażeniem wierno poddańczych uczuć  Najjaśniejszemu Panu dotąd 

jeszcze nie jest podany. Raportu o tem W. Naczelnikowi nieskladalem albowiem 

nieuważalem to wszystko za wypadki nadzwyczajne, lecz w przyszłości 

o podobnych okolicznościach donieść  nie omieszkam. 

Inicjały burmistrza 
Janczykowskiego. 

Dowódca Pułku 
Pułkownik Surkow 1—y 

94 
	

95 



Do 
Komisji Rządowej 

Spraw Wewnętrznych. 

W Ostrowi, dnia 21 lutego/ 4 marca 
1864 r. 

Ostrów dn. 27 września 1863 r. 

Do W—go Naczelnika Żandarmów 
Ostrołęckiej Komendy 

od B. M. O. 

Do 
Rządu Gubernialnego 

Płockiego. 

Do 
JW Naczelnika Wojennego 

Oddziału Płockiego. 

Do 
W—go Naczelnika Wojennego 

Powiatu Ostrolęckiego. 

Do 
W—go Naczelnika Żandarmów 

Ostrołęckiej Komendy. 

Do 
W—go Naczelnika Powiatu 

Ostrołęckiego. 

Do Zarządu Jenerał  Policmajstra 
Burm. M. Ostr. 

Wskutek wyroku Polowego Woiennego Sądu, w dniu dzisiejszym o godzinie 
11 zrana na placu za Rogatką  Ostrołęcką  w Mieście tutejszym wykonaną  została kara śmierci przez powieszenie na szubienicy przestępców politycznych I. Wądolkowskiego Teofila stolarza z Miasta Ostrowi lat 23 i 2. Mróz Józefa 
szynkarza z wsi i Gminy Jelonki Powiatu Ostrołęckiego w wieku lat 34, 
mających, o czem mam honor donieść. 

Podpis nieczytelny. 

Mam honor donieść  iż  w dniu wczorajszym o godzinie 12 w południe na 

rynku w mieście tutejszym odbyło się  ukaranie Berka Muzykanta otrzymaniem 
200 rózek wedle Konfirmacyi Naczelnika Wojennego S.Petersb.— Warszawskiej 

Drogi Żelaznej od 23 mb za Nr. 231 — za przestępstwo związku z powstańcami.- 
Burmistrz /nieczytelny/ 

Notatka z akt magistratu ostrowskiego /księga Nr. 115/ z datą  18/30 IV 64 r. 

Nr. 897, bez podpisu: 
„W dniu 1 lutego r.z. przybyła partia powstańców, nakazała wszelkich posług 

i opłaty podatków i zabrała znajdującą  się  w Kassie gotowiznę  rs. 32. 
Raport o zwrot kosztów i zawiadomienie o tern — sztafetą." 

17/29 marca 1864 r. Nr. 567. 
Do 

Wielmożnego Dowódcy 
Libawskiego Piechotnego Księcia Karola 

Pruskiego Pułku. 

Burmistrza Miasta Ostrowi 
Raport. 

Na skutek Rozporządzenia Wielmożnego Dowódcy z dnia 16/28 marca r.b. za 
Nr.1413 mam honor zalącznie przesłać  protokół  ogłoszenia mieszkańcom 

Miasta Ostrowi przez Ławników honorowych, Setników, Dozór Bużniczy 

i Szkolnika, którym oświadczyli, iż  żaden z Mieszkańców tutejszych nie ma 

pretensyi do Powstańców Polskich w poborze podatków i innych wyrządzonych 

strat oprócz Mośka Jesionowskiego, który podaje pretensyą  do Powstańców za 

32 centnary mąki zabrane w drodze rs. 142 k.40 za krup jęczmiennych 

centnarów 10 na sumę  rs.100 k.- za 42 worki, licząc zabrane po kop.50- rs.21 k.- 

Razem 	rs. 263 k. 45 

Oprócz tego Kassie Miasta Ostrowi przez Powstańców 
- zabrano 	  rs. 32; 
- 	zniszczono herb Królestwa wartości 	rs. 3; 



zniszczono przez wystrzał  z broni 
portret śp. Najjaśniejszego Mikołaja I-go 
Cesarza i Króla wartości 	  rs. 4; 

Burmistrz 
Sekretarz Gubernjalny Janczykowski. 

Urząd /uprawlenje/ Wojennego 
	 Tłumaczenie z rosyjskiego.  

Naczelnika Powiatu Ostrołęckiego 
24 lipca 1864 r. 

Nr. 3105 
m. Ostrołęka 	 Do Pana Burmistrza 

m. Ostrowa. 

Dużo mieszkańców Miasta Ostrowa skarży się  mnie, że Wy niechcecie 
wydawać  świadectw kwalifikacyjnych, dlatego zlecam Wam pod osobistą  
odpowiedzialnością  — wydawać  świadectwa kwalifikacyjne mieszkańcom 
m. Ostrowa, pragnących otrzymać  paszporty — ze stwierdzeniem 
prawomyślności tych osób.- 

Wojenny Naczelnik Powiatu 
Ostrołęckiego 

Major /podpis nieczytelny/ 
Porucznik !podpis nieczytelny/  

W Ostrowi, dnia 27 lipca/8 sierpnia, 
1864 r. 

Do JW Naczelnika Wojennego Powiatu 
Ostrołęckiego 

Burmistrz Miasta 
Ostrowi. 

Na rozporządzenie W. Naczelnika Wojennego pod dniem 24 Lipca r.b. za 
N.3105 wydane, a dzis Mnie doszle mam honor donieść  że powodem 
nieudzielania przezemnie świadectw Kwalifikacyjnych do paszportów 
osobom żądającym było i jest wydane Mnie zarządzenie Naczelnika Woysk 
tu Konsystujących W. Dowudzcy 6. Piechotnego Libawskiego Księcia 

Karola Pruskiego Pułku pod dniem 2/4 Lipca rb. za  N.658 i pod dniem 21 
Czerwca/3 Lipca rb. za  N.3346, które w kopiach wierzytelnych mam honor 
przy niniejszym przesłać  oprócz zaś  tego i to widzę  się  w obowiązku 

nadmienić, że Ja obawiam się  wydawać  podobnych świadectw bez narażenia 

się  na odpowiedzialność  Władzy, bo niedawno Urzędując Mieszkańców 
nieznam i niewiem kto jest jakiego sposobu myślenia i czyli nie mial jakiego 
udziału w Powstaniu, a zdosluchów tylko wiem, że Żydzi tutejsi 
podtrzymywali Powstanie dostarczając Powstańcom Artykula Żywności 

odzieży oraz obuwia jakoteż  Kosy i Żelazo i że ztego korzyści odnosili 

oczem ma posiadać  wiadomość  pozostający pod Sądem Wojennym 

w mieście Ostrołęce tutejszy Mieszkaniec Kowal Piotr Denatka który był  
uczestnikem w Powstaniu. Raczy przeto W. Naczelnik Wojenny wydać  mi 
o tern przedmiocie spieszną  decyzję  abym był  w możności wykonać  wydaną  
rozporządzenie bez narażania Siebie na odpowiedzialność.- 

Burmistrz 
/ podpis nieczytelny! 
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Ostrów wg. Wiadomości 
statystycznych „o mieście 
Rządowem Ostrów w  pow.  
Ostrołęckim Okręgu Ostrolęckigo 
Położonem" z 1864 r.  
Arch.  Główne Akt Dawnych, Akta 
Komisyi Rządowej Spraw Wewn. 
i Policji Nr. 4471 /Nomenklatura 
z przed września 1939 r./. 

26.  i Kościelnych — 38 r. 99 kop. c/ od zabudowań  prywatnych właścicieli 

miejskich — 188 r. 86 % kop. Składka ogniowa razem 234 r. 88 1/2   kop. 

Obowiązki dla Rządu razem A i B — 1872 r. 93 % kop. 

Dnia 13/25 XI 1864 r. 	Burmistrz /-/ Janczykowski 
Kasjer 	/-/ S. Skłodowski 

Ogólna liczba mieszkańców 	5233 dusz. 
Domów murowanych 13, drewnianych 413. 

Wiadomości statystyczne o mieście Rządowem Ostrów w  pow.  Ostrołęckim, 
Okręgu Ostrołęckiego położonem, pod względem gruntowych jego praw 
i obowiązków. 

1. Właściciel miasta — Rząd. 
2. Liczba ogólna possesyi miejskich 585. Mających rolę  495; bez roli 90. 
3. Ogólny roczny dochód r.s.2908 kop.88. Wydatki szczegółowo 

przewidziane wydatkiem r.s.2170 kop.59. Fundusz rezerwowy do 
dyspozycji r.s.738 kp.29. 

4. Dochód z propinacyi wydzierżawia się  na korzyść  Kasy Miejskiej i z tego 
źródla bylo dochodu a/ w 1860 r. — 118 r. i b/ w 1863 r. — 1211 r.s. 

5. Istnieje pobór z Targowego i Brukowego — wydzierżawia się  na korzyść  
Kasy Miejskiej, pobór uskutecznia się  podług taryfy przez Władzę  wyższą  
zatwierdzonej. Z tego źródła było dochodu: a/ w 1860 r. — 101 r.s. 75 kop. 
i b/ w 1863 r. — 107 r.s. 50 kop. 

6. Obowiązki Gminy miejskiej dla Właściciela /Rządu/ - żadne. 
7. Obowiązki poszczególnych mieszczan " 	- żadne". 

13. Opłaty gminne: a/ Szynkarze opłacili konsensowego za 1860 r. —450 r.s. 
a za 1863 r. — 450 r.s. b/ Procederzyści Kanonu od zarobkowań  w r. 1860 
—336 r.90 kop. a w 1863 r. — 383 r.10 kop. 

X. Obowiązki miasta dla duchowieństwa: Mieszkańcy uiszczaią  w ogóle z 
miasta Duchowieństwu corocznie: A. gotowiznę  dziesięciny 32 r. 40 kop. 
B. zbożem w snopie, której ogólna wartość  180 r. 

XI. Obowiązki z miasta dla Rządu: 
A. Podatki wynoszą  corocznie: a/ podymne z szarwarkiem 1340 rb. 

b/ Kontyngens liwerunkowy — 16 r.3 k. c/ ofiara 152 r. 62 kop. 
d/ Składka transportowa z rekrutową  według 1863 r. — 60 r.40 kop. 
e/ Czynsz z gruntów miejskich 0,69 kop. /punkt e jest w dokumencie 
przekreślony — przyp. J. Z./. 

B. Składka ogniowa od zabudowań  w 1863 r.: a/ od zabudowań  
gminnych przez Kasę  miejską  płacono 7 r.3 kop. b/ od Rządowych 

11  Punkt siódmy należy chyba rozumieć: Obowiązki poszczególnych mieszczan dla Właściciela !Rządu/ - żadne 
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miasta Ostrowia wynosząca po zmoderowaniu zł. 6289 gr. 14 została 

uregulowana. 

Nr. 4467. W dniu 1831 r. pełnił  obowiązki Burmistrza w Ostrowi Józef 

Kosko. 

Nr. 4467. Pismo do Kommisyi Rządowej Spraw Wewn. Duchownych 

i Oświecenia Publicznego od Kommisyi Województwa Płockiego. 

Dn. 14/26 XI.1835 r. 
„Ratusz z drzewa w Mieście Ostrowi, jeszcze za Rządu Pruskiego wystawiony 

przez swą  starość  będąc zniszczony przedstawia szpetny widok i grozi 
zawaleniem i t.d. i t.d. otaksowany przez Budowniczego Obwodowego na zl.p. 

247 	 i t.d. dnia 11/23 września r.b. za Nr. 73396 udzieliło 

upoważnienia do sprzedaży tego Ratusza 	 Protokół  odbytej licytacji, 

wedle którego starozakonny Berek Taytel 	 za sumę  438 zł. p. został  

nabywcą  którego do bezzwłocznego rozbierania budowli niebezpieczeństwem 

grożącej - upoważniła". 
/W aktach Magistratu Ostrowi jest zapis, że przy rozbiórce ratusza w 1835 r. 

uległ  złamaniu obu nóg Jan Przastek/. 

Nr. 4463. 
Porównanie do Etatu na rok finansowy 1819 dla Kasy Ekonomicznej miasta Ostrowi 
w Obwodzie Ostrołęckim w Województwie Płockim z Etatem pro 1802/5 

zatwierdzonym. 

- Mościcki Burmistrz 

Sporządzone i wypracowane na Posiedzeniu Rady Miejskiej miasta Ostrowi w 
obecności Wnego Dozorcy miast dnia 22 kwietnia 1819 r. 

/-/ Franciszek Zapisek 
	

/-/ Franciszek Gumkowski 

Ty 
tul 

Pozy- 
cja 

Przychód Podług Etatu pro 1802/5 za 
Rządu pruskiego 

Podług 
nowouprojektowanego na 

rok 1819 wynosi  

Ante 	1 	In  Ante  In 
Lineam Lineam 

1  2 3 4 5 6 7 

I 
 	1 

DOCHODY STAŁE 
Składka przez obywateli na stróża - 288.- - 288.- 

II 
1 

DOCHODY NIESTAŁE 
Z 	sądowych, które według 
zarządzenia byłej Kamery Płockiej w 
części do Kasy wpływały - 45.23.2 1/2 - - 

2 Zysk z propinacji miejskiej - 1153.28. 1/2 - 1191.16.0 

3 Za wolność  utrzymania muzyki po 
szynkowniach 

- - - 50.0.0. 

Suma tytulu II - 1192.22.0- - 1241.16.0 
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27.  Różne wiadomości z Akt Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. 
Archiwum Wydziału Administracyjnego-
Departament Płocki. Akta miasta Ostrowi. 
Nr. 4462 do Nr. 4478. 

Nr. 4462. Protokolem 	 Franciszek Zapisek wydzierżawił  
propinację  za roczną  opłatą  1721 zł. p. do dnia 31 maja 1812 r. na rzecz Kasy 
Miejskiej. 

Nr. 4462. W dniu 13 kwietnia 1819 r. wybuchnął  pożar i spalily się  domostwa 
Antoniego Dąbrowskiego, Wojciecha Stelmaszczyka, Szymona Jarnickiego, 
Łukasza Stelmaszczyka, Józefa Brzostka, Franciszka Kankosia, Józefa 
Przygody, Tomasza Baranowskiego i Józefa Kadzieskiego. 

Nr. 4465. 14 lipca 1824 r. Do Komosyi Rządowej Spraw Wewn. i Policyi od 
komisyj Województwa Płockiego. 
Podług dotychczasowego zwyczaju dochód Brukowego w mieście Ostrowi 
pobierany jest w pierwszych dniach jarmarku od wszelkiego inwentarza na 
sprzedaż  do tegoż  miasta prowdzonego, jako też  wołów i koni luzem lub 
w zaprzęgu idących a to: od konia lub wolu luzem lub w zaprzęgu po groszy 
dwa, od jednej sztuki bydła rogatego — takoż  groszy dwa. 

Nr. 4465. W 1827 r. 18 grudnia — wzmianka, że lubo pomiar jest już  przez 
Jeometrę  Łuszczewskiego dopełniony, jednak Komisyja Wojewódzka pomimo 
wielokrotnych nalegań  rejestrów pomiarowych i map od niego dotąd nie 
otrzymała. 

Nr. 4462. Trzackowski Aleksy — były wojskowy zainstalowany zastępcą  
burmistrza w Ostrowi dn. 7 maja 1815 r. 

Nr. 4462. Starozakonny Joszek Lewkowicz wydzierżawił  propinację  
w Ostrowi na rok jeden — do ostatniego maja 1815 r. od 1 czerwca 1814 r. za 
1120 r. 

Nr. 4462. Burmistrz m. Ostrowi /Zieliński — zastępca przypis J. Z./ w dniu 15 
kwietnia 1815 r. „przez uderzenie w dzwon na ratuszu tumult ludzi zgromadzić  
usiłował  y na ulicy około Domów i Magazynu z ręcznej broni i armat strzelać  
kazał". Okazało się, że to z radości, że burmistrz powrotnie objął  posadę. 

Nr. 4465. Z dnia 24.1.1829 r. notatka opiewa, że złożona przy prośbie 
Jeometry Łuszczewskiego z dnia 22.b.m. Likwidacja należności za pomiar 
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III 
1 

DZIERŻAWY ROCZNE 
Z izby nadole w Ratuszu, wynajętej 
dziś  przez Undela Gierszonowicza, a 
dawniej na Hauptwach zajmowanej -  120.0.0 - 30.0.0 

2 Z izb dwóch nagórze w Ratuszu od 
Piotra Lipińskiego, gdzie za Rządu 
Pruskiego był  lokal na sądownictwo 
wynajmowany - 240.0.0 - 37.15.0 

3 Z czterech kramie w Ratuszu od 
starozakonnego Beniamina Szymona - - - 62.10.0 

4 Z czterech jatek - 12.0.0 - 80.0.0 
5 Z placu od majora  Wilde  - 2.0.0 - - 6 Z placu czyli ogrodu od 

starozakonnego Jankla Haimowicza - 2.0.0 - 9.18.0  
7 Targowego od Antoniego 

Wolkowickiego - - - 280.0.0 
8 Brukowego od Józefa Zapiska - 200.15.0 - 271.0.0 
9 Z gruntu od Macieja Mężyńskiego 2.0.0 - - 18.0.0 
10 Od Antoniego Kłosa z gruntu 5.0.0 - - 6.15.0  
11 Od Józefa Przygody dto 2.0.0 - - 9.0.0 
12 Od Antoniego Wolkowickiego dto 4.0.0 - - 10.0.0 
13 Od Józefa Malca dto  5.0.0 - - 
14 Od tegoż  za drugi grunt 4.0.0 - - 1510.0  
15 Od Bartlomieja Stelmaszczyka 4.0.0 - - 10.15.0 
16 Od starozakonnego Wolfa 

Herszkowicza 1.15.0 - - 6.15.0 
17 Z Cegielni 293.26.0 48.0.0 341.26.0 - 

Summa tytułu III 321.11.0 624.15.0 341.26.0 866.8.0 IV DOCHÓD Z BORU 
KAMELARYJNEGO. 

1 Po odtrąceniu wydatków projektem do 
Etatu Leśnego objętych ma wpłynąć  do 
kasy ekonomicznej Remanent - 2031.17.1 1 /2  - 

- 

V  DOCHODY JURYSDYKCYJNE. 
2292.0.0 

1  Od nadania prawa miejskiego - 108.0.0 - 108.0.0  2 Z kar policyjnych - 36.0.0 - 95.0.0 3 Od wypożyczenia oraz ostemplowania 
miar y wag - - - 50.0.0 
Summa tytułu V - 144.0.0 - 253.0.0 VI ZA WOLNOŚĆ  SZYNKOWANIA 
TRUNKÓW 

. 1 Od 13 szynkarzy według dezygnacyi - , - - 1155.0.0 VII DOCHODY NADZWYCZAJNE 
1 Od starozakonnego Bendet 

Gierszonowicza reszty alga z 
rocznym procentem - - - 318.0.0 
Summa ogólna przychodu 321.11.0 4287.24 1/2 341.26.0 6413.24.0 Rozchód 

I  SALARIA —pensje —pobory 
1 Pensyi dozorcy miast i koszta podróży - - - 371.22.0 2 Burmistrzowi Pensyj - 900.0.0 - 900.0.0 3 Temuż 	Rendantowi jako 	magazynu z 

furażowej kassy 288.0.0 - - - 4 Temuż 	Rendantowi jako 	 żywności 
woysk z tej że kassy 120.0.0 - - - 5 Kasyerowi kasy Mieyskiey - 729.0.0 - 500.0.0 6 Temuż 	Rendantowi jako 	servisu 
• rovine:o. Serwis  Kass  216.0.0 - - - 7 Temuż 	Rendantowi jako 	(post propria) 36.0.0 - - - 

8 Ławnikowi pierwszemu - 120.0.0 - 200.0.0 

- 90.0.0 - - 
9 " 	- 	" 	drugiemu 

 	10 Słudze miejskiemu - 288.0.0 - 288.0.0 

11 Stróżowi nocnemu - 288.0.0 - 288.0.0 

Summa tytułu I 660.0.0 2406.0.0 - 2547.22.0 

II  NA POTRZEBY RATUSZA. 
1 Na opal Izby sesyonalnej - 36.0.0 - 36.0.0 

2 Na materjalja piśmienne Burmistrzowi - 36.0.0 - 36.0.0 

3 " 	- 	" 	Kasyerowi - 36.0.0 - 36.0.0 

4 Na posłania poczty - 48.0.0 - - 

5 Na utrzymanie Jnteligiensu 
Białostockiego - 12.0.0 - 12.0.0 

6 Na utrzymanie narzędzi ogniowych - 60.0.0 - 60.0.0 

7 

8 

Dokładki dla nauczyciela szkoły 
Elementarnej 
Kominiarzowi za wymiatanie komina 
w Ratuszu 

- 

- 

30.0.0 

9.0.0 

- 

- 

- 

9.0.0 

Summa tytułu!! - 267.0.0 - 189.0.0 

III NA BUDOWLE I REPARACJE: 
Na reparacje Ratusza, studni, grobel i 
mostu - 300.0.0 - 100.0.0 

IV  NA PUBLICZNE WYDATKI 
1 Ofiary od Propinacyi miejskiej - 191.19.22/3 - 191.19.22/3 

2 Czopowe do Ekonomiy Brockiej 300.0.0 - 300.0.0  - 	 

3 Na utrzymanie Sądów powiatowych 
oraz Kassy - 45.23.2 1/2 - - 

Summa tytulu IV 300.0.0 237.13.2 1/2 300.0.0 191.19.22/3 

NA UPIĘKSZENIE MIASTA. 
Na up.m. i wygody onego - - - 1155.0.0 V 

VI  WYDATKI NADZWYCZAJNE 
1 Kalkulaturze za Rewizye Rachunków - 18.0.0 - - 

2 Na wydatki nadzwyczajne 21.11.0 1059.10.2 1/3 - 2230.12. 2/3 

Summa tytułu VI 21.11.0 1077.10.2 1/3 - 2230.12. 1/3 

Przychód czyni - 4287.24. 1/2 - 6413.24.0 

Rozchód - 4287.24. 1/2 - 6413.24.0 

Nr. 4465. Wniosek Woj. Płockiego do Komisji Rządowej Spraw. Wewn. 

i Policji z dnia 16 września 1823 r. o budowę  nowego lub naprawę  starego 

ratusza w Ostrowi. Miasto Ostrów mając rocznie funduszu z boru 3633 zł. 13 gr. 

chce stawiać  murowany. Warszawa odmówiła zgody z dnia 23 września 1823 r. 

Nr. 4465. Lista imienna zarobkujących /rzemieślników/ w mieście Ostrowi 

Obwodzie Ostrołęckim woj. Płockim z roku 1830 zawiera: Kotlarzy 2; 
Kramarzy 7; Browar. i Gorzel. 2; Młynarzy 7; Słodu 2; Mydła i świec 2; 

Muzyków 1; Olejarzy 1; Garbarzy 8; Rzeźników 9; Stolarzy 4; Slusarzy 3; 

Kowali 4; Bednarzy 7; Kuśnierzy 10; Tokarzy 3; Kolodziei 2; Murarzy 2; Cieśli 
1; Kapeluszników 4; Garncarzy 4; Krawców 15; Szewców 30; Piekarzy 11; 
Razem 144. 
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Nr. 4474. 1860 rok. Burmistrz m. Ostrowi  Gerhard  podal następujące 
zaludnienie miasta: Chrześcian dusz 1633; Żydów dusz 2486; Razem dusz 4119. 

Nr. 4464. Rok 1820. Pismo Prokuratoryi Generalnej Król. Polskiego. Po 
niegdy Michale i Antonim Starostach Karskich pozostało długu 5244 zl.p. 
z procentem Miastu Ostrowi przynależnego. Dziś  /25 lipca 1820 r./ wyszło 
żądanie do Referendarza Stanu Augustyna Karskiego, zapytanie, czy sumę  
powyższą  będzie z sukcesorami innymi dobrowolnie płacił, czy przez proces. 
„Inaczej rzecz się  ma co do dochodzenia summy zł. 1954 gr.12, przez pana 
Wildego, byłego za czasów Prusskich Kassyera Mieyskiego w Ostrowi 
zdefektowaney, ta bowiem nie będzie już  mogla bydź  dochodzoną  z powodu 
wyraźnego przepisu Konwencyi Berlińskiej z dnia 10/22 Maja 1818 r. przez 
którą  wszystkie defekta Urzędników Pruskich w tutejszym Kraju, aż  do Traktatu 
Tylżyckiego zrządzone — są  umorzonemi. Prokuratorya Generalna uczyniła 
dzisiaj stosowne w tej mierze do Komisyi Rządowej Spraw Wewnętrznych 
i Policyi przedstawienie i t.d. i t.d." 
„Nawzajem wzywa się  Kommissye Wojewódzką  o udzielenie wiadomości czyli 
summa 1203 A. 3 gr. od Ekonomi Brok Miastu Ostrowi zasądzona już  jest 
zrealizowana, lub czy jej dochodzenie drogą  procesu także potrzebne staje się". 
Uwaga: w innych dokumentach  Wilde  występuje jako podpułkownik wojsk 
pruskich. Przypuszczać  należy, że jako zdymisjonowany podpułkownik armii 
pruskiej — zajmował  urząd kasjera w Magistracie Ostrowskim i wtedy 
„zdefektował" wspomniane wyżej sumy. J. Z. 

Nr. 4471. Ulice : Wolowa, Tylna i Solna były wybrukowane w 1862 r. 

W tymże roku były przebrukowane ul. Ostrołęcka i Przechodnia oraz 

naprawiany rynek. 

Nr. 4471. Bożnicę  żydzi zaczęli stawiać  drewnianą  w 1855 r. /jako dom 

fabryczny tkacki!. Inżynier Ludwik Jocz dal opinię  nieprzychylną  !bo przy 

5-ciu ulicach!. Podanie o wydanie zezwolenia na budowę  składali  Abram  

Grosman i Icek Bengelsdorf. 
W 1856 r. udzielono zezwolenia na budowę, pod warunkiem pokrycia 

materialem ogniotrwałym. 

Nr. 4478. Pismo od Rządu Gub. Płockiego do Kommisji Rządowej Spraw 

Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego.,, 	 przywilejem 

przez Władysława IV Króla Polskiego w roku 1641 nadanym, jest uwolniony od 
wszelkiej juryzdykcji dworskiej jako i miejskiej, i podatków wiecznymi czasy 

Dom w mieście Ostrowi, nazwany Czapliński z włóką  gruntu 	 

petent nie wylegitymował  się, że jest sukcesorem Macieja Skłodowskiego, 

obdarowanego.- 

Nr. 4467. Wiadomość, że rynek w Ostrowi wybrukowany był  w okresie 1836 
— 1844 r. Koszt wybrukowania rynku wg. Biura Kontroli 28293 zl.p. 20 gr. 
/W aktach Magistratu Ostrowi jest dokument, że w 1842 r. jeszcze nie był  
całkowicie wybrukowany!. 

Nr. 4467 i 4468. Wiadomość, że w Ostrowi zostało w 1837 r. założone 
pierwsze 6 latarni z kosztem opalania ich przez 140 nocy rocznie — w sumie 
zl.p. 534. W aktach tych znajduje się  również  pismo z 1837 r. donoszące, że na 
„opalanie sześciu latarń  rewerberowych, mieszkańcy miasta do licytacyi nie 
stanęli, przeto Magistrat zastosował  sposób administracyjny, nabywając za sumę  
zl.p. 504 dystylowanego oloju garncy 78 kwart 3 i knotów sztuk 840." 

Nr. 4465. Zysk z propinacyj wynosił  w Ostrowi w latach: 1821 — 828,24 z1.; 
1822 — 917 zł.; 1823 — 917 z1.; 1824 — 917 zł. i w roku 1825 — 917 zł. 

Nr. 4465. Wzmianka, że „Karol Aleksandrowicz, kapitan 3—go pułku 
strzelców Wojsk Polskich był  w 1826 r. burmistrzem w Ostrowi." 
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28. Z akt magistratu m. Ostrowi Maz.  
z przed września 1939 r.  

1930 rok. 

ANKIETA 
O STANIE MIAST WOJEWÓDZTWA BIAŁOSTOCKIEGO. 

Dane ogólne.  

1/ Nazwa Ostrów — Mazowiecka 
2/ Powiat Ostrowsko — Mazowiecki 

3/a. " 
3/ Ilość  mieszkańców 16225 /spis przeprowadzony w styczniu 1927 r./ 

według wyznań: 
katolików 	56.25% 

b/ prawosławnych 0.26 % 
c/ żydów 	43.32% 
d/innych 	0.17% 

4/ Obszar miasta w ha. 5. 018 
5/ Ilość  budynków 3.770 

a/ mieszkalnych 	1230 
b/ gospodarczych 2540 

6/ Ilość  budynków mieszkalnych murowanych 110 
7/ " 
	

drewnianych 1120 
7/a." izb mieszkalnych około 4000 /ścislej statystyki Magistrat nie posiada, 

ponieważ  nie spisano wszystkich nowych budynków. 
8/ Odległość  od stacji kolei żelaznej 3 klm. do środka miasta 
9/ Poczta gdzie —jak daleko? w samem śródmieściu 
10/ Spław rzeką, port - 
11/ Ogólna wysokość  budżetu 1928/29 1.309.167. 80 
11/a. 	" 
	

,/ 

Administracja.  

12/ Koszt administracji ogólnej 80.666. 93 /w/ g budż. 1928 /29/ 
osobowy 55.957.58 
rzeczowy 24.709.35 

13/ Ilość  członków Magistratu 	5 
14/ 	" radnych miejskich 	24 
15/ " pracowników 	47 

a/ etatowych 	9 
b/ stalych 	4 
c/ czasowych 	34  

15/a. Czy istnieje statut etatów — tak 
16/ Ilość  komisyi miejskich: 

a/ regulaminowa — zwołana ad hoc do oprac. reg. R. M. 
b/ regulaminowo—prawna — nie 
c/ prawna — nie 
d/ szacunkowa, majątku miejskiego — tak 
e/techniczna — tak, dla elektrowni 
f/ budowlana — tak 
g/ finansowo—budżetowa — tak 
h/ sanitarna — tak 
i/ kulturalno—oświatowa — nie 
j/ rewizyjna — tak 
k/ opieki społecznej — tak 
1/ rolna — nie 
m/ szacunkowa, poczyż. od budowy — nie 
o/ komitat rozbudowy — tak 
p/ inne —jakie: 

1/ gospodarcza 
2/ leśna 
3/ opiekunowie społeczni /9/ 

17/ Czy istnieją  regulaminy: 
a/ Magistaratu — tak 
b/ Rady Miejskiej — nie /opracowany, R. M. nie uchwalila/ 
c/ komisyj miejskich; opieki społecznej, opiekunów  spot  

i kom. rozb. 
18/ Czy istnieje statut organizacyjny Magistratu — tak 
19/ Czy istnieje instrukcja biurowa — tak 
20/ Czy istnieją  statuty organizacyjne zakładów i przedsiębiorstw — tak 

21/ Czy istnieją  regulaminy pracy w zakładach i przedsiębiorstwach — tylko 

w elektrowni 
22/ Czy istnieje statut emerytalny — tak 

Maj ątek ziemski.  

23/ Ilość  budynków własnych 9 
Wartość 	764.570. 

24/ Ilość  gruntów: 
A. a/ ornych 12 morg. 

b/ ogrodów i parków: jeden ogród, jeden park 
c/ placów budowlacych 1 
d/ilość  lasu 	632 ha. /plan stuletniej gospodarki/ 

B. Wartość  obiektów poda, b, c, 155.900, pod d 2.578.329 

1929/30 1.061.590. 50  
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25/ Czy majątek należycie zinwentaryzowany — tak /5% do ostateczn. 
zinwentar./ 

26/ Czy zahipotekowany — tak 
27/ Wysokość  zadłużenia miasta: 863.414. 80, z czego 456.414,80 

krótkoterm. zobow. weksl. 
28/ W jakich instytucjach kredytowych: Polski Bank Komunalny i B.G.K. 

oraz wierzyciele dostawcy. 
29/ Wysokość  roczna oprocentowania i rat amortyzacyjnych: 75.516.06 
30/ Na ile rat rozłożona splata z B.G.Kr. 250.000.- na 29 1/2  lat, 

P.B.K. starania o konwersję  na dlugoterm. 

Komunikacja.  

31/ Komunikacja 
Długość  ogólna ulic — 16.748 

32/ W tem zabrukowanych — 6.916 
33/ Jak zabrukowanych — kamień  polny /okrągly/ 
34/ Ilość  placów — 1 plac budowl, resztę  o charakterze użyteczn. publicznej. 
35/ W tern zabrukowanych —4 o powierzchni 10338 mtr2, niezabr. 14771. 
36/ Powierzchnia chodników 5054 mtr. 
37/ Sposób zabrukowania chodników — płyty betonowe 
38/ Sposób oczyszczania ulic i placów — Ręcznie 
39/ Długość  ulic zadrzewionych — 1091 mtr. 
40/ Ogólny koszt na konserwację  bruków 13.798 
41/ Czy istnieje plan sytuacyjny miasta i z jakiego roku — nie 
42/ Czy są  plany pomiarowe: - szkic pomiarowy 
42/a. Czy są  plany niwelacyjne — nie 
43/ Czy istnieje plan zabudowy — nie 

0 ś  wi a t a. 

44/ Ilość  dzieci w wieku szkolnym — 2411 
45/ Ilość  szkól powszechnych i iloklasowych —5, z czego 4 7 kl., 

1 	3k1. 
46/ Ilość  gmachów szkolnych samorządowych: 2 
47/ Ilość  izb szkolnych — 25 
48/ Ilość  dzieci uczęszczających do szkól powszechnych 1519 
49/ Ilość  przedszkoli miejskich: 2 
50/ 	a/ ilość  izb przedszkola: 2 

b/ 	" dzieci przedszkola: 80 
50/ Ilość  szkól średnich ogólnokształcących: 1 /gimnazjum państwowe/ 

Ilość  szkól średnich zawodowych: 1 /żeńska prywatna/ 
" 	" 	średnich seminariów — niema  

51/ Ilość  kursów dokształcających dla młodocianych — 1 

52/ " " 	dla analfabetów i dorosłych — niema 

53/ 19  przedszkoli — patrz 49. 

Szkolnictwo prywatne.  

54/ Ilość  przedszkoli prywatnych — 1 
55/ " szkól powszechnych prywatnych 4 żydowskie, z czego 3 4-ro kl.  

ii  7k1. 

56/ Szkoły średnie prywatne: 1 
a/ilość 	1 
b/ przez kogo prowadzona T—wo Popierania Szkól Zaw. 

57/ Kursy dokształcające — niema 
58/ Ogólna wysokość  wydatków na szkolnictwo miejskie 65.535.65 

59/ Ogólna wysokość  subwencji na oświatę 	2.000 

60/ Ilość  i ogólna wysokość  stypendiów dla młodzieży — 14 3.350, 

61/ Czy istnieje teatr miej ski stały — nie 
62/ Czy istnieje inny teatr  stay  — nie /kino/ 
63/ Ogólna wysokość  subwencji na teatr — nie 
64/ Jakie istnieją  pomniki zabytki na utrzymanie których loży miasto nie 

65/ Wysokość  wydatków na cele z § 20 — 6000.- czynsz za lok. szk 
8848.- dod. mieszk. dla nauczyc. 

66/ Czy istnieją  muzea miejskie i jakie — nie 
67/ Czy jest biblioteka miejska — tak 

a/ ilość  książek 	860 
b/ilość  czytelników 120 
c/ilość  przeciętna książek wypożyczonych w roku 6000 

68/ Czy istnieją  inne biblioteki publiczne /prywatne, instytucji spolecz., 
jedna żydowska duża. 

69/ Czy istnieją  domy ludowe, jakie? - w budowie 
70/ Instytucje kulturalno—oświatowe , jakie? 

Macierz Szkolna - nie 
T. U. R. 	-tak 
Przystań 	- tak 
Inne 	 - K.  Ml.  Katol. i  stow.  żydowskie 

71/ Subsydia dla instytucji kult.—oświatowych, ogólna wysokość  subsydiów. 
Magistrat nie udziela. 

Zdrowie publiczne.  

72/ Dozór sanitarny, ilość  lekarzy miejskich — 1 
73/ Czy jest prowadzone badanie środków żywnościowych — nie /w organiz./ 

74/ Czy istnieje laboratorium w tym celu — nie 
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78/ Rodzaj kanalizacji — niema 
79/ Parki i skewry jeden park, jeden skwer 
80/ Wychowanie fizyczne 

a/ komitet miejski W.F. i P.W. — niema /powiatowy/ 
b/ boiska sportowe, plaże, łazienki — 1 boisko sportowe w gimn. 
c/ Ogródki Jordanowskie — niema 

81/ Ile i jakie istnieją  drużyny sportowe — 3, uczniowska z gimnazjum, 
„Sokół" i Strzelec. 

82/ Czy istnieje szpital miejski — nie /powiatowy/ 
a/ jakie oddziały — zakaźny i chorób wewnętrznych 

83/ Czy istnieje ambulatorium miejskie — nie 
84/ Koszty leczenia ubogich chorych 20000 
85/ Ogólne koszty na zdrowie publiczne 9.378. 
85/a. W jaki sposób i na jakie miejsce wywozi się  nieczystości — 

prymitywnie zwykłymi wozami na pola rolnicze /w organizacji tabor 
asenizacyjny/. 

75/ Czy jest łaźnia miejska — nie /sejmikowa/ 
76/ Czy jest miejski zakład dezynfekc. — nie 
77/ Czy jest zaopatrzenie w wodę  — studnie artezyjskie i zwykle i wodociąg 

na rynku. 

Opieka Spo ł eczna.  

86/ Czy istnieje stacja opieki nad matką  i dzieckiem: 
a/miejska — nie 
b/ innej instytucji /Przystań  subsydjowana przez miasto/. 

87/ Czy istnieją  poradnie dla niezamożnych chorych 
a/ przeciwgruźliczna — tak 
b/ przeciwweneryczna w organizacji 
c/ przeciwjaglicza — tak 
d/ inne — nie 

88/ Czy istnieje żłobek dla podrzutków miejskich, inny — nie 
89/ Jakie istnieją  zakłady opieki zamkniętej miejskiej i inne: 

schronisko dla sierot, związek międzykomunalny. 
90/ Czy istnieją  bursy dla młodzieży szkolnej — 1 przy gimnazjum. 
91/ Jak przedstawia się  walka z żebractwem, alkoholizmem, nierządem — żadnej konkretnej akcji przeciwko żebractwu nie przedsięwzięto /masowego żebractwa niema/ 
92/ Czy zorganizowana jest opieka nad więźniami — nie /jest areszt tylko/ 
93/ Czy istnieje ochrona kobiet — nie 
94/ Czy istnieją  kolonie letnie miejskie — nie, inne Z.O.K.Z. 

a/ w jakich miejscowościach — w Ostrowi i Malkini 
b/ zdrowotne czy odpoczynkowe — odpoczynkowe  

97/ Czy istnieje targowisko — tak 
98/ Jaka pomoc rolnicza — urządzenie targowiska 

Popieranie przemys ł u i handlu.  

99/ Czy istnieją  szkoły zawodowe i jakie: 

męskie — nie, żeńskie — Żeńska Szkoła Zaw. krawiectwa i gospodarki. 

Bezpieczeń stwo publiczne.  

100/ Czy istnieje straż  pożarna miejska zawodowa — nie 

101/ Czy są  straże ochotnicze — jedna 
102/ Czy są  straże fabryczne — jedna 
103/ Jak odbywa się  oczyszczanie kominów — przez prywatnego kominiarza 

104/ Czy istnieje rakarnia — tak 
105/ Czy istnieje grzebowisko zwierzęce — tak 
106/ Czy jest zegar miejski — tak, na ratuszu. 
107/ Wysokość  wydatków różnych 2070 

Przedsi ębiorstwo.  

108/ Elektrownia 
A. Do kogo należy — do m. Ostrowi Mazowieckiej 

C. Jak funkcjonuje — są  niedomagania związane z brakiem gotówki na 
potrzebne inwestycje w sieci miejskiej. 

D. 0 mocy  kWh. kWh.  — moc generatorów 270  kWh  /80 — 260 kvA/ 

Czy inżynier kieruje — tak 
E. Czysty zysk roczny — preliminowany na rok 1931/32 45.000.- 

F. Zużycie prądu roczne. 388000  kWh  w r. 1930. 

G. Koszt produkcji 1  kWh  - loco elektrownia 28 gr. loco odbiorca 55 gr. 

H. Cena sprzedażna 1  kWh  
a/ do oświetlenia — prywatni odbiorcy 1 zloty, 

urzędy państw. 0,75 z1 
b/ do motorów — 0, 25 zł. 

109/ Wodociąg: 
A. Czy jest miejski czy prywatny — miej ski 

c/na jaką  ilość  dzieci — w Ostrowi na 50 

95/ Ogólna wysokość  zapomóg doraźnych — 8.000.- zł. 
96/ Ogólna wysokość  subwencji dla instytucji opiekuńczo — społecznych — 

9.500.- 

Popieranie rolnictwa. 
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B. Zużycie wody — 111 mtr3. 
C. Cena wody —60 gr. za 1 mtr3. 
D. Czysty zysk — straty 
E. Czy inżynier kieruje — tak 

110/ Rzeźnia miejska: 
A. Ilość  sztuk w roku ubiegłym — 10024 
B. Ceny za ubój i za oględziny zł. 7 od wolu zł. 7, jałowizny 6 zł. 

cielęta 2.50, świnie 8 zl., kozy i inne 1.75. 
C. Czysty zysk roczny — 19.907,92 zł.  prelim.  w budż. na  r. 1931/32 
D. Czy pracuje na eksport — nie 
E. Czy jest chłodnia — nie /w jatkach! 
F. Czy utylizuje się  odpadki — nie 

111/ Betoniarnia: jest 
111a. Cegielnia i t.p. inne przedsiębiorstwa i zakłady — nie  

III — 1, IV — 2, V — 3, VI — 3, VII — 6, VIII — 112. 

122/ Wymienić  ważniejsze zakłady handlowe: nasycalnia, młyny motorowe, 

kaszarnie, olejarnie, 2 cegielnie, browar, garbarnie, tartaki, zakłady 

stolarskie i 4 cementownie. 
124/ Wymienić  stowrzyszenia i instytucje polityczne, wychowawcze, społeczne, 

opiekuńcze, kulturalno—oświatowe, sportowe, naukowe i t.d. istniejące na 

terenie miasta: 1/ Bezpartyjny Blok W. z R. , 2/ P.P.S., 3/ Str. Nar. 4/ Str. Lud. 
„Wyzw.", 5/ „Bund", 6/ „Organ. Sjonist., 7/ Aguda, 8/ Poal—Sion Prawica; 
1/ P.O.W., Strzelec, org. harcerska; 1/ „Przystań"; Kulturalno—Oświatowe 

Stowarzyszenie żydowskie „Oświata" i „Zjednoczenie" !polskie stwo./; 

1/ „Sokół", Strzelec; Związek Oficerów Rez., podof. rez., Związek Inwalidów. 

BURMISTRZ 
Jan Zakrzewski. M. P. 

Plan pracy.  

112/ Czy istnieje plan pracy na 5—cio czy 10—ciolecie — tak, 5—cioletni. 
113/ Kolejność  projektowanych inwestycji 

1930/31 — rozbudowa szkoły Nr. 1 i rozbudowa ekektrowni 
/uzupelnienia/ 

1931/32 — ułożenie chodników i brukacja ulic 
1932/33 — brukacja ulic i ułożenie chodników, rozszerzenie 

Now. Rynku. 
1933/34 — budowa przystanku kolejowego /plany już  gotowe/ 
1934/35 — wodociąg i kanalizacja /oferty i plany Magistrat posiada/ 

114/ Na jaką  wysokość  kwot : w planie gospodarczym nie są  ustalone konkretne 
cyfry ze względu na to, że Magistrat rokrocznie będzie ustalał  wysokość  
sum na projektowane w planie gospodarczym roboty. 

115/ Z jakich środków : z własnych i pożyczek. 
116/ Stan finansowy miasta : zły, rozpaczliwy. 
117/ Przewyżka roczna dochodów zwyczajnych nad wydatkami zwycz. 

6.113.22 zł. na rok 1931/32. 
118/ Czy są  w pełni wyzyskane źródła dochodowe — tak. 

Życie gospodarcze i spo ł eczne.  

120/ Ilość  zakładów handlowych: 	I kat. —niema, 
II kat. — 36. 
III kat. —268. 

121/ Ilość  zakładów przemysłowych : I kat. — niema, II kat. — niema, 
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Pismo Magistratu Ostrowi 
Maz. o usunięcie, względnie 
podarowanie miastu cerkwi.  
/Arch.  M. Ostrowi Maz. — 
przed wrześniem 1939 r./. 

L. 1506 17 lutego 1931 r. 

Do 
Ministerstwa Robót Publicznych 

w Warszawie  
Za pośrednictwem Pana Starosty Powiatowego 

w Ostrowi Mazowieckiej. 

29. budynku pocerkiewnego tytulem darowizny, podkreślając równocześnie, że stan 

finansowy miasta jest obecnie nad wyraz ciężki, wskutek zadłużenia na 

rozbudowę  elektrowni i na naturalny wykup omawianego budynku Magistrat nie 

posiada środków finansowych. 
Gdyby jednak Ministerstwo Robót Publicznych z różnych względów nie 

mogło przekazać  miastu wspomnianego budynku pocerkiewnego tytulem 

darowizny, w takim razie Magistrat, wykorzystując przepisy  art.  555 K.C., prosi 

Ministerstwo o rozebranie gmachu i o oddanie w używalność  placu miejskiego. 

Wierzymy jednak, że Ministerstwo — rozumiejąc stanowisko i dążenie 

Magistratu do przywrócenia stanu prawnego, pogwałconego przez zaborcę  

i wykorzystania tej okazji dla uruchomienia kulturalnych instytucyj miejskich 
bibljoteki i muzeum — zajmie przychylne stanowisko w powyższej sprawie 

i budynek pocerkiewny miastu przekaże.- 

BURMISTRZ 
/-/ Jan Zakrzewski. M.P. 

Usunięcie budynku pocerkiewnego 
względnie podarowanie 
go miastu dla przerobienia 
na bibljotekę  i muzeum miejskie.- 

W roku 1899 rząd rosyjski wybudował  w Ostrowi—Mazowieckiej cerkiew 
gamizonową  na placu miej  skim.  

Plac miejski zabrany został  drogą  przymusu, bez zgody miasta. 
Prawny tytuł  własności placu posiada miasto, a mianowicie : plac ten jest 

zahipotekowany pod Nr.hip.320, na zasadzie tabeli nadawczej, zapisanej pod 
Nr. 530. 

Budynek pocerkiewny na zasadzie  art.  12 traktatu pokojowego, zawartego 
w Rydze między Polską, a Rosją  i Ukrainą  /D.U.R.P. Nr. 49 poz. 299 z 1921 r./ 
stal się  obecnie własnością  Państwa. 

Budynek ten stoi w samem środku miasta /zaborcy bowiem stworzyli system, 
iż  budynki cerkiewne w Polsce stawiali w najcelniejszych punktach miast/ bez 
żadnego przeznaczenia i swojem spustoszeniem i wyglądem razi estetyczny jego 
wygląd. 

Ma to również  i zle strony psychologiczno—wychowawcze w sensie 
państwowym, gdyż  wywołuje wśród miejscowej ludności wspomnienie niewoli; 
cerkiew ta jakby strażnica dawnego reżimu rusyfikacyjnego, zdająca twierdzić, że okres niepodległości polskiej nie jest faktem trwałym — wywiera piętno 
przygnębiające na miejscowe społeczeństwo. Nastrój ten zmieni się  radykalnie 
o ile na miejscu cerkwi stanie bibljoteka miejska i muzeum miejskie, a więc 
w miejscu rusyfikacji — ognisko kultury rodzimej polskiej. 

Z tych względów Magistrat miasta Ostrowi-Mazowieckiej prosi 
Ministerstwo Robót Publicznych o przekazanie Magistratowi wymienionego 
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Z akt Magistratu m. Ostrowi Maz. 
z przed 1939 r.  

Uzasadnienie 
do pisma Zarządu Miejskiego z dn.21.IX.1933 r.L.4796. 

0 herbie miasta Ostrowi Mazowieckiej.  

Dzisiejsza urzędowa pieczęć  m.Ostrowi Mazowieckiej jest bez godła państwowego; - natomiast pieczętuje ona herb miasta, to jest drzewko jodłowe 
lub sosnowe z czterema ostro obciętemi gałązkami po obu stronach. Gałązki te są  coraz krótsze zbliżając się  ku wierzchołkowi drzewka. Wierzchołek drzewka 
zamiast gałązek ma poprzecznicę  niepodobną  do gałązek — a raczej podobną  do krzyża, zastępującego miejsce piątej gałązki !patrz na załączniku rys. 1/. 

Kto i kiedy nadal ten herb miastu — niewiadomo. Niewiadomo również, która władza już  w odrodzonym Państwie Polskiem upoważniła przed 1920 r. 
Magistrat do używania takiej herbowej pieczęci i w archiwum miejskim śladów 
notorycznych o tern niema, gdyż  wszelka korespondencja z przed 1920 r. została 
podczas inwazji bolszewickiej zniszczona, a jedynie funkcjonariusze miejscy 
stwierdzają  urzędowe od władz już  polskich pochodzenie tych pieczęci !jednej 
do tuszu, a drugiej do laku — a właściwie — herbu miastal. Pieczęcie ocalały i do dziś  są  używane. 

Być  może, że i inne miasta Rzeczypospolitej używają  takiegoż  herbu, ale że ten właśnie herb, a nie inny jest herbem miasta Ostrowi Mazowieckiej, 
stwierdza szereg dokumentów wydanych z przed kilkaset laty przez Magistrat 
ostrowski i właśnie miejską  pieczęcią  z takim herbem z małą  odmianką  
w rysunku herbu /brakiem krzyża u zastąpionego gałązką  góry drzewka/ 
opieczętowanych, a do czasów obecnych dochowanych. 

Najstarszym takim, opatrzonym herbową  pieczęcią  miasta Ostrowi, 
dokumentem jest wyciąg /odpis/ z aktów radziecko-burmistrzowskich /ex actis 
consularibus ostrovien/ ostrowskich wypisany w 1609 r., przez ówczesnego 
burmistrza Jana Gnatowskiego własnoręcznie podpisanego /protoconsul 
Ostroviens.ab. offic. consulari/ i pieczęcią  wyobrażającą  drzewko z pięcioma gałązkami na ostro /symetrycznie zmniejszając je ku wierzcholkowi/ obciętemi, opieczętowany !patrz na załączniku rys. 2/. Forma pieczęci jest nieokrągła, lecz 
elipsoidalna a w otoku drzewka napis dość  jeszcze czytelny: sigillum civita/tis/ 
ostrovia/nsis/ /Patrz Archiw. Głów. Warszaw.!. W księdze trzeciej miasta 
Ostrowi, dokument nie wszyty jest jako wkładka. 

Dwa dokumenty z 1778 r. 1783 z Akt Departamentu Policji  NN  22 i 25 
w Archiw.Glówn. w Warsz. z odciskami herbowej pieczęci m.Ostrowi Maz. oczywiście decydująco roztrzygają  o rysunku herbu. Niewytłomaczoną  jednak 
pozostanie ta okoliczność, że gdy najstarszy rysunek herbu z 1609 r. i następne trzy późniejsze, o których niżej, nie mają  w rysunku: z lewej strony drzewka 
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sierpa księżyca początek I-ej kwadry, a z prawej ośmioramiennej gwiazdy, to 

właśnie na odciskach z 1778, 1783 roku te dodatkowe szczegóły herbu zostały 

umieszczone. Sprawa tych dodatkowych szczegółów herbu /co do sierpa 

księżyca i ośmioramiennej gwiazdy/ wymaga rozwiązania źródłowego wobec 

ujawniających się  dwóch rysunków herbu, pozostawiając bez żadnej 

wątpliwości drzewko. Należy zatem przyjąć, iż  ostateczny rysunek herbu 

m.Ostrowi Mazowieckiej winien być  taki, jaki znajduje się  na 2 dokumentach 
z roku 1778 i 1783 z akt Departamentu Policji Nr.22 i 25 w Archiwum 
Głównem w Warszawie. 

Napis na odciskach z 1778 i 1783 r. w otoku drzewka już  decydująco 

opiewa, że jest to: "sigillum civitatis ostroviensis" co znaczy "pieczęć  miasta 

Ostrowi" /Patrz na załączniku rys. 3/. 
Dokument z 1814 roku, znajdujący się  w oryginale w archiwum Magistratu 

w Ostrowi jest autentycznem pismem Rady miejskiej do burmistrza w sprawie 
młynarza ostrowskiego Elanda, podpisanem własnoręcznie przez trzech 

ówczesnych radnych i pieczęcią  herbową  stwierdzonem. Na pieczęci drzewko 

pięciogałązkowe z napisem w otoku po polsku czytelnym tylko pod lupą: 

"pieczęć  miasta Ostrowi" !patrz dwie fotografie zmniejszoną  i drugą  

z powiększonym odciskiem — na załączniku rys. 4/. 

Piątym dokumentem byłby oryginał  uchwały Rady Miejskiej z 1816 r. 

w sprawie zużycia sumy 6.100 zł. uzyskanych drogą  licytacji ze sprzedaży na 

wyrąb drzewa z lasu miejskiego. Zakończenie tej uchwały brzmi "Na co się  dla 

lepszej wiary przy wyciśnięciu Miejsko Radzieckiej Ostrowskiej pieczęci 

własnoręcznie podpisujemy". Na pieczęci /patrz na załączniku rys. 5/ jak i na 

poprzednich drzewko pięciogałązkowe a w otoku napis po polsku: Pieczęć  Rady 

miasta Ostrowi. /Patrz w Archiwum Akt Dawnych w Warsz.. Akta Komisji 

Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, dotyczące Lasów Miasta Ostrowi 

Nr.4474/. 
Wreszcie szóstym dokumentem byłaby umowa sprzedażna kilkunastu sztuk 

grubszego drzewa z lasu miejskiego w 1817 roku przez Burmistrza i Radę  
miejską  niejakiemu Grodzkiemu szlachcicowi, podpisana własnoręcznie przez 

nabywającego Grodzkiego, dwóch członków Rady miejskiej, kasjera miejskiego 
Gumkowskiego i burmistrza miasta Ostrowi Andr. Podbielskiego. Pieczęć  
herbowa Rady miejskiej takaż  i z takim że polskim napisem jest na tym 

dokumencie odciśnięta. /Patrz na załączniku rys. 5/. Należy zaznaczyć, że od 

czasu okupacji rosyjskiej burmistrze używali swej pieczęci z godlem 

państwowem rosyjskiem na której drukowany napis wyjaśniał, że jest to pieczęć  
burmistrza danego miasta. W danym wypadku została odciśnięta na tej umowie 

jeszcze druga pieczęć  na której wyryto: Burm.. mia.. Ostrowi. 
Powyżej przytoczone sześć  istniejących dokumentów z XVII, XVIII i XIX 

w. argumentują  dostatecznie za używanie i uznawanie powyższego herbu za 

herb miasta powiatowego Ostrowi Mazowieckiej miało i ma swoją  uzasadnioną  
podstawę. 
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Prawda, że gdy w wieku XVII i XIX używano w herbie tylko rysunek 
drzewka, używanego również  i w herbie z XVIII w. to właśnie osiemnasty wiek 
wielu miastom do herbów ich dodaje sierp księżyca i gwiazdę  ośmioramienną  
co dla miasta Ostrowi Maz. narazie nie da się  ten dodatek z żadnych źródeł  
naukowych znanych Magistratowi udowodnić. 

Natomiast "drzewko" w herbie m.Ostrowi ma zupełną  rację  bytu i to rację  
uzasadnioną. Alek.Briickner w swych Dziejach języka polskiego /Warszawa 
1925 r. str. 27/ powiada, że "ze słów najpospolitszych, kto urnie i chce, wyczyta 
poziom kultury, umysłowości narodowej; I twierdzi z nich czem się  naród 
zabawiał, co uprawiał  i znal, w co wierzył, Oto nap. pszczelarstwo z barciami, 
ulami z dzieniami i świepiotami /dzikich pszczól/ z czerwiem i trętami; 
przemysł  to jak same nazwy dowodzą, prasłowiański, a wyrobami jego woskiem 
i miodem targowano od najdawniejszych czasów w najdalsze strony; Niemcy 
wywodzili swoje własne pszczelarstwo po części od naszego. I właśnie 
pszczelarstwo prastare ma ścisły związek z herbem miasta Ostrowi a starodawne 
nazwy bartnickie to uzasadnią. Nie mógł  Briickner wyliczać  wszystkie słowa 
starosłowiańskiej mowy bartnickiej. Wspomniał: barcie, ule dzienie, świepioty, 
czerw i tręty. Kto inny zebrał  te słowa w Słownik bartny /Wydaw. Sylwana 
w 1846 r. Warszawa/ ułożył  go Wiktor  Kozlowski.  W słowniku tym spotykamy 
słowa starosłowiańskich bartników, a mianowicie: stanowisko, ostrowa, podkur, 
bór i pólboru. 0 bardzo wielu innych nie wspominamy, gdyż  i te tylko które 
wspomniał  Briickner i  Kozlowski  w zestawieniu ze słowami i nazwami 
używanemi jeszcze dzisiaj w gwarze ludności rdzennej z okolic otaczających 
miasto Ostrów M. naprowadzają  na myśl, że na miejscu gdzie dziś  kościół  
i wschodnia część  miasta w czasach przedhistorycznych /1000 lat wstecz/ 
istniało mazurskie osiedle pszczelarzy bartników, którzy rządzili się  swojem 
"prawem bartnem". Lecz dopiero statut Janusza I /księcia Mazow./ z 1401 r. 
/Patrz Bandkie str.425/ chciał  ująć  prawo ustne obowiązujące w spisane 
paragrafy jako prawo bartne. 

Według tego prawa pojedynczy bartnik właściciel nawet "boru" /60 barci/ 
i "pól boru" /30 barci/ nie mógł  o każdym czasie samotnie chodzić  do obrządku 
/oporządku/ swoich barci pod bardzo surową  karą. Wszyscy razem pszczelarze 
bartnicy puszczy winni byli jednocześnie zaopatrzeni w garnki, sznury i żelaza 
zbierać  się  konno lub pieszo na "stanowisku" i tego miejsca po przeliczeniu się, że nikogo nie brakuje udawali się  do swych barci kilka razy do roku, a to 
dlatego by nie było sposobności do okradania cudzych barci. Dla Ostrowi 
i okolicy było "stanowisko" nad rzeczką  Grzybówką  poczynając od Rozgardu aż  
do szosy Warszawskiej i pod las miejski. Ta miejscowość  do dziś  nosi nazwę  
"stanowisko", "Podstanowisko", "Zastanowisko". 

Bartnik po rozejściu się  ze "stanowiska" gdy znalazł  się  w swojem "boru", 
czy w swojem "ćwierć  boru" /dzialy spadkowe/ pragnąc się  dostać  "na podkur" 
/pomost na sośnie barci, ochraniający rój przed szkódnikiem niedźwiedziem i stanowiący dogodne miejsce dla bartnika przy pracy około "dzieni" w której  

się  gnieździł  rój pszczół  i znajdował  się  miód i susz pszczeli /musial sobie 

zrobić  "ostrowę", po której by się  mógł  dostać  na "podkur". /Patrz na załączniku 

rys. 7/. By zrobić  ostrowę  wystarczało ściąć  odpowiednie drzewko, obciąć  

gałęzie na ostro w ten sposób, by można po nich jak po szczeblach wspinać  się  

Po barci już  to na "podkur" do "dzieni" /sztuczna dziupla wydłubana ręcznie 

i zastawiana "dluszczem" z otworkiem na wylot pszczeli/ już  do "świepiotów" 

/dzikich pszczół, które po wyrojeniu się  same "zsiadly się" w "dziupli"/ 

wypróchniały środek sosny z otworem wydłubanym przez dzięcioły już  to do 

ula przywiązanego na sośnie!. 
Taka "ostrowa" dobrze utrafiona mogla służyć  bartnikowi kilka lat przy 

"calym boru" lub przy "pól boru", przenoszona lub przeciągana od barci do 

barci. 
Wygląd raczej wizerunek takiej "ostrowy" często służył  jako godło, jako 

"znamię" jako "signum" późniejsze, które bartnik starał  się  odtworzyć  w korze 

swej barci, gdyż  prawo bartne wymagało, by każda barć  miała własne godło — 

znamię, signum. Czy "caly bór", własność  jednego bartnika mial jedno "znamię" 

na wszystkich barciach, czy też  bartnik dla siebie robił  oddzielne znaki, to już  

rzecz podrzędnej wagi. "Opis Dóbr Biskupstwa Płockiego z 1646 r." /Archiwum 

Biskupie w Plocku/ na str. 139 daje nam pomiędzy tysiącem podobizn różnych 

znamion wycinanych na barciach oporządzanych przez bartników "Klucza 

Wyszkowskiego" adnotację  taką  dotyczącą  Jana Ambroziaka z Nagoszewa, że 

jedna z tych barci  sub  signo "ostrowa" daje "rączkę" miodu, a z czterech 

posiadanych barci daje razem cztery rączki !rączka 6 garncy miodu/ gdy z piątej 

zapłaci groszy 2, a gdy się  miodobranie poprawi to "potym będzie dawał  gr. 6 

y Rączek 4". 
Rsunek więc drzewka wzięty żywcem z powszechnie znanej "ostrowy" 

służył  za znamię  na barci, mógł  być  godlem i w innych wypadkach 

I "zawolaniach", mógł  być  ..."znamieniem" na barciach stanowiących "caly 

bór", a tu o krok tylko — wynurzałby się  już  herb "boru", pewnej ograniczonej 

już  powierzchni ziemi — kawała gruntu. Oczywiście powyższe domniemania co 

się  działo przed lat tysiącem, mogą  być  zarówno przyjęte lub odrzucone. 

Uważać  za wskazane należy, że miasto powiat.Ostrów Mazowiecka ma w herbie 

"Ostrowa" z sierpem księżyca z lewej — a gwiazdę  ośmioramienną  z prawej  

strony. Byłoby to zgodne z dokumentami i z domniemaniami z miejscowych 

nazw i słów jako zabytków gwary starosłowiańskiej, wysnutemi. Zaś  całkowite 

określenie słowami herbu m.Ostrowi brzmieć  by powinno. "Na tarczy w polu 

zielonem złota Ostrowa pionowo umieszczona z pięciu po obu stronach ostro 

ściętych gałązkach z sierpem księżyca z lewej i z ośmioramienną  gwiazdą  
z prawej strony, a to wszystko złote". 

*** 
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Władze zwierzchnie zatwierdziły przedstawiony przez Zarząd Miejski 
m.Ostrowi Maz. herb miasta, zgodnie z wytej wymienionym uzasadnieniem 
i od 1934 roku władze miejskie pieczętowały się  herbem, w którym figurowała 
ostr o w a, mającazlewejstronypólksi ęż yc-azprawej—gwiazd ę  
o ś mioramienn ą. 

W załączniku, na rys.6 — podaję  wizerunek pieczęci herbowej Zarządu 
Miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej z okresu bezpośredniego po odzyskaniu 
niepodległości w 1944 r., a mianowicie z października 1944 r. 

/przypis A. Zakrzewskiego/.- 

31. 	PIECZĘCI HERBOWE m. OSTROWI MAZOWIECKIEJ.  

Rysował  z fotokopii odcisków pieczęci Adam Zakrzewski. 

Rys. 1. Pieczęć  z okresu 1918-1933 r. 	Rys. 2. Pieczęć  z 1609 r. 

Rys. 3. Pieczęć  z 1778 i 1783 r. 

Rys. 5. Pieczęć  z 1816 i 1817 r. 

Rys. 4. Pieczęć  z 1814 r. 

Rys. 6. Pieczęć  z października 1944 r. 
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Rys. 7. Bartnik dla dostania się  na podkur /a/ używał  ostrowy /b/ t.j. wierzchołka drzewa świerkowego z odnogami gałęzi. /Slownik leśny, bartny, burszOmiarski i cry/ski —  Kozlowski  Wiktor — 1846 r./ 

Rysunek z w/wym. Słownika wykonał  A.Z. 

32.  Akt erekcyjny dotyczący 
budowy elektrowni w Ostrowi 
— 1929 r. 
Ze zbiorów Jana Zakrzewskiego.- 

Akt Erekcyjny. 

Działo się  w mieście Ostrowi Mazowieckiej, dnia dwudziestego ósmego 
maja tysiąc dziewięćset dwudziestego dziewiątego roku za czasów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Profesora D-ra Ignacego Mościckiego, Marszałka 
Sejmu Ignacego Daszyńskiego, Prezesa Rady Ministrów D-ra Kazimierza 
Świtalskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych Generała D-ra Slawoj 
Skladkowskiego, Ministra Robót Publicznych Inżyniera Jędrzeja 
Moraczewskiego, Wojewody Białostockiego Karola Kirsta, kiedy burmistrzem 
m. Ostrowi-Mazowieckiej był  Stanislaw  Leśniewski, vice-burmistrzem Izrael 
Zlatkes, ławnikami: Roman Rubinkowski, Andrzej Kuczyński i Michał  Tejtel, 
radnymi miasta: Bański, Borowy, Gutmer, Holeman, Holdakowski, Kacpura, 
Rytel,  Keller,  Kempisty, Knorpel, Margulis, Mieczkowski, Nutkiewicz, 
Ormezowski, Pieczyński, Podbielewicz, Pokrzywa, Szklaniewicz, Skarpetowski, 
Ugniewski, Świderek i Szulc, za Kierownictwa budowy elektrowni 
Mieczysława Wetesko i Kierownictwa ogólnego elektrowni miejskiej inżyniera 
Bohdana Janowskiego, w rocznicę  dziesięciolecia powołania do życia 
Samorządu miejskiego w Odzyskanej Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, 
opartego na najdemokratyczniejszem w owych czasach pięcioprzymiotnikowem 
prawie wyborczem przy uroczystości uruchomienia nowej elektrowni miejskiej 
w mieście Ostrowi-Mazowieckiej, będącej wyrazem żywotnej i twórczej idei 
samorządności społeczeństwa polskiego, przejawem jego niezłomnej woli 
gospodarczej w szlachetnej rywalizacji z innemi narodami na polu 
uprzemysłowienia Kraju i podniesienia jego poziomu kulturalnego czasach 
wyjątkowo ciężkiej konjunktury gospodarczej, wysiłkiem miejscowego 
społeczeństwa m.Ostrowi-Mazowieckiej wzniesiono nową  elektrownię, która 
ma świadczyć  o wytężonej i skoordynowanej pracy czynnika obywatelskiego 
w podniesieniu kultury materialnej Narodu, stać  się  drogowskazem szczytnych 
poczynań  dla potomnych, by miłując ideję  samorządu przekuwali jej wartości 
w twórczy i pożyteczny czyn, dla okazania społeczeństwu, iż  zbiorowa sila, 
nieskrępowana więzami nakazów i zakazów, w zgodnym i harmonijnym 
wysiłku — tworzyć  może rzeczy wielkie i pożyteczne; dla przekazania 
potomnym na wieczną  rzeczy pamiątkę  wspomnień  dzisiejszych czasów spisano 
niniejszy akt erekcyjny i wmurowano do prawej wieży elektrowni miejskiej.- 
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500-lecie m. Ostrowi-Maz. 
w prasie żydowskiej. 1934 r.  
Część  artykułu /począteld 
w tłumaczeniu na polski. 
Tłumaczył  zapewne jakiś  Żyd — 
mieszkaniec Ostrowi. 
Ze zbiorów Jana Zakrzewskiego. 

33.  

500-lecie jubileuszowe miasta Ostrowi-Maz. 

34.  34.  Przekazanie urzędu burmistrza 
przez Jana Zakrzewskiego — 
Tymczasowemu Przewodniczącemu 
Gminy Ostrowi Maz. — 1933 r.  
Ze zbiorów Jana Zakrzewskiego. 

Przekazanie urzędu burmistrza 
przez Jana Zakrzewskiego — 
Tymczasowemu Przewodniczącemu 
Gminy Ostrowi Maz. — 1933 r. 
Ze zbiorów Jana Zakrzewskiego. 

PROTOKÓŁ. 

W dniu 22.1istopada 1933 r. na mocy reskryptu Pana Wojewody 

Białostockiego z dnia 15.1istopada 1933 r. Nr.S.-26/12/33 o rozwiązaniu Rady 

Miejskiej i Zarządu Miejskiego m.Ostrowi Mazowieckiej, doręczonego 

w odpisie burmistrzowi m.Ostrowi Mazowieckiej, Janowi Zakrzewskiemu 
w dniu 22.1istopada 1933 r. przy piśmie Wydziału Powiatowego z dnia 

21.1istopada 1933 r. L.Pf.14/33 — Jan Zakrzewski dotychczasowy burmistrz 

m.Ostrowi Mazowieckiej — przekazał  czynności urzędowe Zarządu Miejskiego 

m.Ostrowi Mazowieckiej Janowi Homungowi, Tymczasowemu Przełożonemu 

gminy m.Ostrowi Mazowieckiej, mianowanemu na to stanowisko cytowanym 

na wstępie reskryptem Pana Wojewody.- 
Równocześnie Tymczasowy Przełożony gminy m.Ostrowi Mazowieckiej, 

Jan  Hornung,  przejął  od byłego burmistrza m.Ostrowi Mazowieckiej, Jana 

Zakrzewskiego pieczęć  urzędową  Magistratu m.Ostrowi Mazowieckiej oraz stan 

kasy miejskiej według poniższego raportu kasowego: 
Raport dzienny kasy z dnia 22.1istopada 1933 r.  
Pozostałość  z dnia 21.1istopada 1933 r. 	zł. 32.299 gr.59 

PROTOKÓŁ. 

W dniu 22.1istopada 1933 r. na mocy reskryptu Pana Wojewody 

Białostockiego z dnia 15.1istopada 1933 r. Nr.S.-26/12/33 o rozwiązaniu Rady 

Miejskiej i Zarządu Miejskiego m.Ostrowi Mazowieckiej, doręczonego 

w odpisie burmistrzowi m.Ostrowi Mazowieckiej, Janowi Zakrzewskiemu 
w dniu 22.1istopada 1933 r. przy piśmie Wydziału Powiatowego z dnia 

21.1istopada 1933 r. L.Pf.14/33 — Jan Zakrzewski dotychczasowy burmistrz 

m.Ostrowi Mazowieckiej — przekazał  czynności urzędowe Zarządu Miejskiego 

m.Ostrowi Mazowieckiej Janowi Homungowi, Tymczasowemu Przełożonemu 

gminy m.Ostrowi Mazowieckiej, mianowanemu na to stanowisko cytowanym 

na wstępie reskryptem Pana Wojewody.- 
Równocześnie Tymczasowy Przełożony gminy m.Ostrowi Mazowieckiej, 

Jan  Hornung,  przejął  od byłego burmistrza m.Ostrowi Mazowieckiej, Jana 

Zakrzewskiego pieczęć  urzędową  Magistratu m.Ostrowi Mazowieckiej oraz stan 

kasy miejskiej według poniższego raportu kasowego: 
Raport dzienny kasy z dnia 22.1istopada 1933 r. 
Pozostałość  z dnia 21.1istopada 1933 r. 	zł. 32.299 gr.59 

Przychód dnia 	22.  Przychód dnia 	22.  

	

1933r. 	zł. 3.182 gr.37 

Razem 	 zł. 35.481 gr.96 

Rozchód 	dnia 22. listopada 1933 r. 	zł. 21.936 gr.29 

	

1933r. 	zł. 3.182 gr.37 

Razem 	 zł. 35.481 gr.96 

Rozchód 	dnia 22. listopada 1933 r. 	zł. 21.936 gr.29 

" 	1933 r. 	zł. 13.545 gr.67 
Pozostalość  na dz. 23. 	" 	1933 r. 	zł. 13.545 gr.67 

Pozostałość  składa się: ze znaczków opłat kanc. zł. 1.851 gr.63 

z gotowizny własnej 	zł. - 	gr. — 

Pozostalość  na dz. 23. 
Pozostałość  składa się: ze znaczków opłat kanc. 

z gotowizny własnej 

Ogólem 	zł. 14.079 gr.10 
Saldo elektr. 	zł. 533 gr.43 

Operacji kasowych dokonano 32 

	

z czego przychodowych 	6 

	

rozchodowych 	26 	Kasjer /-/A.Zukowski. 

Powyższe zgodne z Dziennikiem Kontroli Kasy. 
Rachmistrz /-/ Poplawski. 

Ogólem 	zł. 14.079 gr.10  
Saldo elektr. 	zł. 533 gr.43  

Operacji kasowych dokonano 32 

	

z czego przychodowych 	6 

	

rozchodowych 	26 	Kasjer /-/A.Zukowski. 

Powyższe zgodne z Dziennikiem Kontroli Kasy. 
Rachmistrz /-/ Poplawski. 

z papierów wartościowych 	zł. 3.919 gr.57 z papierów wartościowych 

le le przechodniej 

zł. 1.851 	gr.63 
zł. - 	gr. — 

przechodniej 	zł. 	8.307 gr.90 zł. 8.307 gr.90 
zł. 3.919 gr.57 

2 126 127 127 

 tern może świadczyć  następująca legenda: Pewien Żyd wynajął  mieszkanie u pewnego chrześcijanina. Drugi Żyd ośmielił  się  płacąc więcej zabrać  to mieszkanie. Wzburzenie Żydów wzrosło i "śmialek" został  wyklęty ze swego narodu. 
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Dział  Elektrownia. 
Raport dzienny kasy z dnia 22.1istopada 1933 r.  

Przychód dnia 	22 
Pozostałość  z dnia 21.1istopada 1933 r. 

	

1933 r. 	zł. 2.914 gr.58 
zł. 	34 gr.96 

Razem 	zł. 2.949 gr.54 
Rozchód 	dnia 22.1istopada 1933 r. 	zł. 2.416 gr.11 
Pozostałość  na dz.23. 	" 	1933 r. 	zł. 533 gr.43 

Operacji kasowych dokonano 4 
z czego przychodowych 	2 

rozchodowych 	2 
Kasjer /-/A.Żukowski 

Powyższe zgodne z Dziennikiem Kontroli Kasy 

Rachmistrz /-/ Poplawski. 

Przekazanie i przejęcie wymienionych czynności odbyło się  w obecności delegata Wydziału Powiatowego, Sekretarza tegoż  Wydziału, p.Waclawa Karpińskiego, Zastępcy Tmczasowego Przełożonego gminy m.Ostrowi 
Mazowieckiej, p.Lucjana Szarlaka, sekretarza Zarządu Miejskiego m. Ostrowi 
Mazowieckiej Pierzchalskiego Mieczysława i kasjera miejskiego, Żukowskiego Adama.- 

Przekazanie pozostałego majątku miejskiego nastąpi dodatkowo. 
Na tern protokół  zakończono i podpisano.- 

Zdający urzędowanie 
b.Burmistrz m.Ostrowi Mazow. 

Jan Zakrzewski 

Sekretarz 
Zarządu Miejskiego 

M.Pierzchalski 

Kasjer 
A.Żukowski 

128  

35.  Rok 1905 w Ostrowi. 
Z notatek monograficznych 
J. Zakrzewskiego z 1929 r.- 

	 . Zbrojnych czynów przeciwko Rosjanom w Ostrowi, 
w okresie Królestwa Kongresowego, nie było. Konsystujące w mieście dwa 
pulki wojsk zaborcy, tj. pull( artyleryjski w koszarach przy szosie do Różana 

i pull( piechoty w koszarach przy szosie ostrołęckiej — nie sprzyjały takim 

wystąpieniom — chociaż  ludność  miasta w sercach swych żywiła nienawiść  
i odrazę  do wszystkiego co było rosyjskie. Stosunków towarzyskich szanujący 

się  mieszczanin ostrowski z Moskalami nie utrzymywał. Nakazywane 

urzędnikom-Polakom uczęszczanie na różne uroczystości do cerkwi — 

wykonywane było jak najcięższe kary. 
Ruchy wolnościowe ujawniające się  w całym kraju w 1904-1906r. nie 

przeszły bez echa i w Ostrowi. Dla wykazania swojej solidarności z Warszawą  
i z innemi miastami — manifestującymi w różny sposób swe dążenia 

wolnościowe — Ostrów nie pozostawała w tyle. 
Do najczynniejszych osób, z którymi współdziałałem w czynach mających 

uzewnętrznić  nasze dążenia narodowe zaliczyć  muszę  Jana Harusewicza — 

lekarza, późniejszego posła do wszystkich Dum i do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej, Ludwika Mieczkowskiego — aptekarza i późniejszego wieloletniego 

burmistrza miasta, Bolesława Dąbrowskiego — doktora weterynarji, Żacha 

Kaliksta — krawca, Plońskiego Stanisława — szewca, Baldygę  Antoniego — 

ówczesnego praktykanta mierniczego a w latach późniejszych mierniczego 

przysięgłego, Przytulskiego Leona — wyrobnika, pracującego u mnie jako stróż  
/dzisiaj. t.zw. dozorca — przyp.A.Z./ oraz żyda Dawida Modrykamień  — 

dorożkarza. Z tymi ludźmi bezpośrednio pracowałem na polu społecznym przez 

wiele lat i oni byli dla mnie przykładem oddania się  sprawie polskości. 

Oprócz tych było dużo, dużo innych dzielnych i ofiarnych patriotów 
ostrowskich, których spis podaję  w innym miejscu. 

Przy współudziale wymienionych uprzednio osób wykonane zostały 

w 1905 r. dwa uczynki demonstracyjne, za które można było być  zesłanym na 

Sybir. 
1. Zamalowanie zieloną  farbą  orłów rosyjskich — przymocowanych nad 

drzwiami wejściowymi do t.zw. Powiatu i Kasy Skarbowej. Zamalowania 
wykonali — na "Powiecie" Leon Przytulski, a na "Kasie Skarbowej" 
Kalikst Zach. 

2. Naklejenie na drzwiach cerkwi ostrowskiej napisu następującej treści: 
Polska mowa — polska wiara 
Przetrwa niejednego cara! 

Kartę  z takim napisem naklejałem ja /Jan Zakrzewski — przyp.A.Z./ 

strzeżony z pewnej odległości przez Bolesława Dąbrowskiego, Dawida 

Modrykamienia i Stanisława Plońskiego. 
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Przejmujący urzędowanie 
Tymczasowy Przełożony gminy 

Jan  Hornung  

Delegat Wydziału Powiat. 
W.Karpiński 

Sekretarz Wydziału 

Zastępca 
Tymczasowego Przełożonego 

gminy 
Lucjan Szarlak 



Władze rosyjskie wykonawców tych demonstracyjnych uczynków nie wykryły. 
W r.1906 Antoni Bałdyga podjął  się  zniszczenia napisu, jaki był  

umieszczony na pomniku wystawionym przez Władze Rosyjskie pod wsią  Jakacią  na pamiątkę  zwycięstwa odniesionego pod tą  wsią  przez wojska carskie 
nad oddzialem wojsk gen.Skrzyneckiego w dniu 5 maja 1831 r. Antoni Baldyga 
hańbiący Polaków napis zniszczył  — wykręcając i odrywając metalowe litery 
z tablicy pomnika. Pomnik ten w latach dwudziestych XX wieku został  przez władze polskie rozebrany i przewieziony do Łomży lwieś  Jakać  leżała w powiecie Łomżyńskiem/ gdzie części jego mają  być  wykorzystane przy 
budowie pomnika Stacha Konwy — bohatera kurpiowskiego z okresu walk ze 
Szwedami.- 

36. 0 parafii Ostrowskiej 
/Ostrów Mazowiecka/ 
- opracowanie Jana Zakrzewskiego. 

Kwestionariusz  
dla Biskupa Łomżyńskiego. 

"0 parafii Ostrowskiej" 
rok 1927. 

1. Wiadomości geograficzne o parafii !położenie: wyżynne, czy nizinne, czy są  
góry, rzeki, kanał, gleba, łąki, bagno?!. 

Parafia Ostrowska, obejmująca powiatowe miasto Ostrów Mazowiecką  
i okoliczne wsie nie stanowi jednolitego obszaru, lecz składa się  na nią  kilka 
takich obszarów, rozrzuconych po terenie do 20 kilometrów wszerz i 15 
kilometrów wzdłuż  — otoczonych lasami rządowymi dzisiejszego Nadleśnictwa 

Ostrów !cząstka dawniejszej Ekonomii Brok i Leszczydól/, wchodzącymi 

w skład niegdyś  nadbużańskiej kurpiowskiej puszczy, zwanej Puszczą  Białą  — 
na jej wschodnim skraju. Teren tych obszarów jest równy za wyłączeniem 
obszaru wsi Prosienica i Guty-Bujno, który wyróżnia się  charakterystyczną  
pagórkowatością  /najwyższe miejsce 156 mtr, a najniższe 119 mtr nad poziom 

morza według rosyjskich map generalnego sztabu!. Takąż  pagórkowatością  
odznacza się  i północno-wschodnia część  mieszczańskich gruntów Ostrowi. 
Poza tem inne obszary parafii Ostrowskiej posiadają  tereny równe i jedynie 
obszar wsi Rogóźnia, Popielarnia, Pólka /od pole — pólko!, Koziki można by 

nazwać  obszarem nizinnym /najniższe tam łąki — 109 mtr nad poziom morzal. 
Gór, rzek, kanałów sztucznych — niema. Są  natomiast strumyki naturalne, często 
bez nazwy. Znane są  nazwy tylko dwóch takich strumieni, a mianowicie: 
Grzybówka, przepływająca przez południowo-wschodni kraniec Ostrowi i przez 
grunta wsi Grzybowskie Kacpury, Grabownica i Kuskowizna, oraz drugi 
strumyk Wiśniewka przerzynający wsie: Popielamia, Sielc, Półki i Koziki. 

Gleba — przy takim rozrzuceniu obszarów parafii jest różna. Spotyka się  
glebę  dobrą— buraczano pszeniczną  i na obszarze gruntów mieszczan w Ostrowi 
i we wsiach Lubiejewo oraz Biel; na reszcie zaś  obszarów przeważają  
ziemniaczano-żytnie ziemie o podglebiu i podłożu piaskowatym. 

Naogól grunta parafii Ostrowskiej należy zaliczyć  do nieco niżej średnich. 
Toż  samo da się  powiedzieć  i o łąkach, które jako przeważnie torfiaste, mniej 
lub więcej i chude, dają  jeden tylko pokos siana, niechętnie przez inwentarz 
żywy spożywanego. Lepszych łąk spotyka się  tylko kawałki. Powszechnie na 
łąkach calej parafii występujące torfy są  jakościowo odpowiednie do 
racjonalnej, handlowej eksploatacji na obszarze wsi: Guty-Bujno, Zakrzewek 
i Lubiejewo; w innych wsiach służą  tylko na domowy użytek. Bagien niema. 
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2. Czy są  grodziska pogańskie z czasów przedhistorycznych na terenie parafii, 
jeżeli tak, to ich opis i jakie podania o nich krążą  wśród ludu? 

Z czasów przedhistorycznych są  na gruntach mieszczan w Ostrowi tak zwane 
"Żale". Dzisiaj teren ten niczym nie różni się  od innych obok znajdujących się  
gruntów uprawnych, a wyraz "Żale" w potocznej mowie rolników ostrowskich 
używany bywa dla ścisłego określenia miejsca, w którym są  ich grunta 
położone. 

Mówią  więc: Kartofle sadziłem w polu "na Żalach"; żyto wiozę  z pola "za Żalami" i t.p. Miejscowość  "Żale" znajduje się  na gruntach mieszczan 
ostrowskich na północ od miasta Ostrowi, pomiędzy plantem kolejowym — 
szosą  zambrowską  i lasem zambrowskim, niedochodząc drogą  lubiejewską  do 
starej cegielni, i obejmuje prawie wiorstowy pas ziemi, ciągnący się  z zachodu 
na wschód na wydłużonym pagórku. Pagórek ten łatwo obejmuje się  wzrokiem 
idąc ścieżką  wydeptaną  przez orne pola, prowadzącą  od zabudowań  
znajdujących się  pod lasem przy szosie zambrowskiej ku stacji kolei żelaznej, 
patrząc na północ od tej ścieżki. Przed laty 35 — 40 zebrano z tej miejscowości 
wszystkie głazy /kamienie duże!, rozsiane na tym pagórku w wielkiej ilości, na 
budowę  istniejącego dzisiaj murowanego kościoła. Dziś  niema żadnych śladów 
Po tych kamieniach, jedynie w pamięci żyjących jeszcze parafian z czasów 
budowy kościoła tego, fakt wywiezienia tych głazów jest dokładnie zachowany. 
W różnych czasach, dawniej i za pamięci żyjących jeszcze dotąd ludzi, przy 
przypadkowym rozkopywaniu gruntu w miejscowości "Żale" natrafiano na 
groby z urnami glinianymi, wypełnionymi popiołem. Ludność  miejscowa 
utrzymuje, że w tej miejscowości właśnie był  niegdyś  cmentarz i to właśnie w 
takich czasach, w których ciała zmarłych ludzi nie chowano w całości w ziemi, 
lecz spalano i popioły złożone w grankach zakopywano. Specjalnych podań  
o tych „Żalach" miejscowa ludność  nie zna. Droga, która przechodzi przez tą  
miejscowość  nosi nazwę  "droga żalowa". 

Jest jednak zupełnie pewna wiadomość  o innej historycznej miejscowości na 
terenie gruntów miejskich, mianowicie dokument lustracyjny starostw 
mazowieckich z 1564 roku odnośnie starostwa w Ostrowi wykazuje grunta pod 
nazwą: "Siedlisko Dworu niegdyś  rezydencji królewskiey", które to grunta 
według szczegółowego opisu sporządzono w dniu 25 września 1789 r. 
w Dekrecie Komisarskim z tej że daty zapadłym z mocy Dekretu Sądu 
Zadwornego Assessorskiego Koronnego z dnia 8 marca 1789 r., miały się  
niegdyś  znajdować  wraz z rezydencją  królewską: "w miejscowości Rozgard 
zwanej zaczyna się  od drogi Nagoszewskiej, a ciągnie się  przez Pasterską  
!drogę! - gościniec Warszawski i — drogą  Grabowską  aż  do strugi pod lasem 
będącej — wzdłuż, a zaś  wszerz" 	 itd. itd. — Zaś  "opis topograficzno-
statystyczny miast Województwa płockiego z roku 1821-1830" traktując 
o Ostrowi podaje, że: „Był  zamek królowej, po którym pozostały gruzy" 
!Archiwum Akt dawnych, Warszawa, ul. Jezuicka Nr. 1/. 0 tej rezydencji  

królewskiej już  pamięć  u ludzi dzisiejszych miejscowych zupełnie zaginęła. 

Wydaje się, że wobec przeprowadzonej komasacji gruntów mieszczan 

Ostrowskich w najbliższym czasie, pożądanem by było corychlej wyznaczyć  to 

miejsce na mapach pomiarowych. 

3. Bogactwa naturalne / czy są  pokłady torfu, glinki, wapna, bursztynu, rudy 

żelaznej, źródła lecznicze  etc.  i z jakim stopniu są  wykorzystywane?!. 

Znajdujące się  we wsiach Guty-Bujno, Zakrzewek i Lubiejewo torfowe 

pokłady nadające się  do eksploatacji i są  od lat kilkudziesięciu eksploatowane 

z racji odpowiedniej jakości torfu i znacznej głębokości jego pokładów. 

W eksploatacji torfu mają  obecnie zastosowanie maszyny do kopania — 

kopaczki. Przemysł  ten z wielu przyczyn lokalnych zaczyna się  ożywiać  

i prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości nabierze większego znaczenia. 

Obfitość  dobrej gliny na niewielkiej głębokości daje możność  wypalania 

dobrej cegły, nie tylko na potrzeby miejscowe, lecz i na wywóz nawet dość  

odległy /Warszawa, Łomża i t.d./, który ułatwia istniejąca sieć  komunikacyjna 

tak kolejowa jak i szosowa. 
Przemysł  piaskowo-cementowy /dachówka, cembrowina, pustaki budowlane, 

slupy do parkanów i t.p./ rozwija się  powoli lecz stale. Innych 

uprzemysłowionych bogactw naturalnych, poza eksploatacją  lasów /na dwóch 

tartakach żydowskich i jednym należącym do Sejmiku Powiatowego/ oraz poza 

czterema młynami parowymi /jeden z nich w rękach Spółdzielni Rolniczej 

"Rolnik"/ nie ma. 

4. Wspomnienie historyczne !jakie walki rozegrały się  na danym terenie 

dawniej według źródeł  i podań, udział  ludności i księży w powstaniach, 

wspomnienia z czasów rządów zaborczych, z okresu wojny 

wszechświatowej, okupacji niemieckiej, wojny polsko-bolszewickiej 
i najnowsze wydarzenia zastugujące na uwagę!. 

W aktach Magistratu w Ostrowi z kwietnia 1809 r. jest korespondencja, 

ujawniająca działalność  Ostrowskich władz miejskich polskich ówczesnych 
skierowana ku obronie linii prawego brzegu Bugu przez pospolite ruszenie 

i armię  polską  przeciwko wojskom austriackim, w przewidywaniu przejścia ich 

na prawy brzeg Wisły po bitwie pod Raszynem i po zajęciu przez nie 

Warszawy. Mianowicie ówczesny podprefekt powiatu Ostrołęckiego, 

obejmującego wówczas i miasto Ostrów, nakazał  Magistratowi w Ostrowi "aby 

co piąty dym w mieście uzbroił  jednego człowieka mocnego i zdrowego, 

któryby na każde hasło gotów był" i t.d. - Na co burmistrz ówczesny 
Domaszewski pod dniem 23 kwietnia 1809 r. odraportowal "na naglą  

rekwizycyę  W-go Szremera Naddzierżawcy i Komendanta miast Ostrowi 

i Broku, sto dwóch obywateli z Ostrowi uzbrojonych /pomiędzy którymi 24-ech 
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w strzelbę  zaopatrzonych znajdowało się/ w dniu wczorajszym wyszło z miasta. 
Slupów smolnych słomą  okręconych ustawiło się  w miejscach 
najdogodniejszych cztery i warta z 7 ludzi dotąd składająca się  do 10 ludzi 
wznowioną  zostałe. Innych wspomnień  historycznych ani według opisów ani 
według podań  parafia Ostrowska z przed powstania 1863 r. nie posiada. 
Z powstania 1863 r. przechowaly się  dotąd w pamięci żyjących jeszcze z owego 
czasu parafian Ostrowskich wiadomości następujące. W lasach pomiędzy 
Wyszkowem i Ostrowią  utrzymywała się  dłuższy czas partja powstańców pod 
dowództwem Mystkowskiego. Wojsko rosyjskie tropiące powstańców 
konsystowalo w Ostrowi. Ludność  Ostrowi i okolicy potajemnie zaopatrywała 
partję  w żywność, odzież, obuwie i amunicję. Rymarze ostrowscy /rodzina 
Nowackich/ szyli siodła, ładownice i laderwerki dla partyi. Wielu młodych ludzi 
i ojców rodzin z miasta utrzymywało stały kontakt z partią. Za powyższą  
działalność  zostali wówczas przez rząd rosyjski aresztowani, osądzeni i zesłani 
na Syberię, mieszcznie z Ostrowi: 1/Tomasz Stelmaszczyk, 2/Józef Napiwocki, 
3/Józef Nowicki, 4/Maksymilian Nowicki, 5/Antoni Skarpetowski, 6/Leopold 
Stybor vel Scibor, 7/Piotr Denatka i 8/Piotr Gruchacz. Zaś  Feliks Ambrożyński 
dymisjonowany wojskowy armii rosyjskiej, Teofil Wądolkowski stolarz 
z Ostrowi i Józef Mróz — szynkarz ze wsi Guty gminy Jelonki zostali powieszeni 
pod miastem na prawo od szosy Ostrołęckiej tam, gdzie dzisiaj są  doły po 
wykopanej glinie /za posesją  felczera Matuszewicza/I2. 

Wreszcie rozstrzelany został  w tym że czasie pod miastem przy szosie 
Warszawskiej i Różańskiej — za Starostwem niewiadomego pochodzenia 
i nazwiska Polak, który jako zbiegły żołnierz rosyjskiego wojska w randze 
junkra, był  w partyi powstańców pojmały. 

Z czasów rządów zaborczych rosyjskich należy wspomnieć  o tern, że gdy 
w latach 1899 — 1901 władze rosyjskie w Ostrowi w osobach naczelnika 
powiatu Spirydonowa i sędziego pokoju wychrzty z unitów Jurkiewicza, 
powzięły myśl budowania cerkwi prawosławnej w Ostrowi, a nie mając 
odpowiedniego placu w Ostrowi w śródmieściu, gdzie by mogli myśli swoje 
urzeczywistnić  i w rusyfikacyj Polski rządowi rosyjskiemu dopomódz, star* 
się  uzyskać  od miasta darowiznę  tego placu właśnie, na którym została później ufundowana stojąca do dziś  cerkiewka prawosławna. 

Darowizna ta jednak mogla się  odbyć  jedynie za odpowiednią  uchwalą  magistracką, stwierdzoną  zgodą  i podpisami ławników magistratu. Otóż  ówcześni ławnicy Piotr Ugniewski i Antoni Slawkowski podpisać  podobnej uchwały nie zechcieli, za co zostali karani aresztem. Plac ten i bez zgody 
ławników jure caduco zabrany został  miastu i cerkiew została na nim 
wybudowana, lecz dzięki wystąpieniu wyżej wymienionych sumienie katolickie 
mieszczan Ostrowskich zbrukane nie zostało zdradą  przeciwko swej wierze, 

12  Więcej na temat wymienionych Bohaterów patrz w dokumencie nr 40 (L.Z.). 
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a cerkiewka — dziś  zaniedbana dla braku parafian prawosławnych i chyląca się  

ku zupełnej ruinie — świadczy o zmiennych kolejach losu. 

W czasach wojny wszechświatowej podczas walk przy wkroczeniu wojsk 

niemieckich do Ostrowi w 1915 r. w kościele parafialnym był  urządzony 

niemiecki lazaret przez czas około 2 tygodni, uszkodzeń  od pocisków kościół  

nie poniósł, a w parafii ostrowskiej zostało spalone kilka domów na 

Wyglądalach. 
Ówczesny dziekan i proboszcz ostrowski ksiądz Adam Koszutowski nie 

opuszczał  parafii ani kościoła, przetrwawszy na stanowisku swoim przez cały 

czas okupacji niemieckiej. 
Podczas inwazji bolszewickiej tenże ksiądz również  parafii nie opuszczał. 

A gdy topiony przez Komisarzy bolszewickich był  zagrożony utratą  życia, to 

szukając zabezpieczenia w przebraniu świeckim z parafii się  nie oddalał. 

Podczas tej inwazji bolszewickiej, trwającej na terenie parafii Ostrowskiej od 
3 sierpnia do 15 sierpnia z parafian ostrowskich zostali przez bolszewików 
aresztowani i wywiezieni: Hieronim Zaleski urzędnik starostwa, Antoni 

Dzikowski, Adam Wędzik, Piotr Jaroszewski, Henryk Zgoda i  Stanislaw  

Kuczyński mieszczanie ostrowscy oraz dwaj bracia obywatele ziemscy 
z Komorowa Feliks i Hieronim Ostrowscy. 

5. Charakterystyka ludności /religja, narodowość, pochodzenie plemienne, 

obyczaje ludu, ubiory ludowe, o ile takowe się  zachowały!. 

Ludność  parafii zamieszkująca wsie: Grabownica Nowa i Stara, Dudy, 

Kuskowima, Kacpury, Sagaje i Grzybowskie, przyłączone do miasta ostatniemy 

czasy — jest katolicka za nielicznymi wyjątkami na rzecz żydów, już  to 

właścicieli wiejskich sklepików, już  to pojedynczych rodzin żydowskich 

uwłaszczonych w roku 1864 na gospodarstwach rolnych we wsiach byłego 

klucza Komorowskich dóbr i dóbr Lubiejewa /niegdyś  Lubiewo/. 

Ludność  zamieszkująca samo miasto  Ostrow  i przedmieścia jest katolicką  
tylko w 55 3/4 %, gdy reszta 43 1/2 % przypada na żydów, a 3/4 % na inne 

wyznania. Cyfrowe dane odnośnie ludności miasta Ostrowi według spisu 

jednodniowego z 1927 r. stwierdzają  liczbę  katolików na 9070 osób /55 3/4 %/, 

żydów 7060 /43 1/2 %/ i innych wyznań  120 /3/4 %/ osób. Razem 16250. 

Co do zaludnienia wsi w parafii to brak jest dokładnych danych z lat 

ostatnich. Luźna notatka znaleziona przezemnie w zapisach parafialnych z 1898  

roku ujmuje stan ludności parafii Ostrowskiej /to jest ludność  katolicką  Ostrowi 

I ludność  wioskową/ jak w poniższym zestawieniu: 
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Katolików 	w 
Ostrowi wsiach 	Ostrowi wsiach 

Mężczyzn 
Doros ł ych 	Dzieci 
1133 	1580 2713 681 872 1553 4266 

Kobiet 	1298 	1630 2928 537 	763 1300 4228 
Razem 
Katolików 2431 	3210 5641 1218 1635 2853 8494 

Na Razem w 	Na Razem Ogólem 

W Ostrowi więc było by dorosłych 2431 osób i dzieci 1218 - Razem 3694 
3210 " 	" " 	1635 - " 	4845  co by czyniło w parafii dorosłych 5641 osób, a dzieci 2853 - Razem 8494 

Cyfry te jednakże podlegają  porównaniu z cyframi z innych źródeł. 
W 1855 roku liczono mieszkańców w Ostrowi na "okolo 4000 dusz". 

Należy zaznaczyć, że obecnie wojskowi z koszar komorowskich zwanych 
Legionowem i z koszar przy szosie rózańskiej stanowią  wraz ze swoją  służbą  domową, oddzielną  parafię  wojskową, nie mającą  nic wspólnego z parafią  Ostrowską. Narodowość  wszystkich parafian ostrowskich jest polska, a według 
plemiennego pochodzenia — w ogólności mazurska z podzialem na kurpiów /nadbużańskich w odróżnieniu od nadnarwiańskich/ i niekurpiów. Niekurpie zaś  rozpadają  się  na drobną  szlachtę  zwaną  zagonową  i byłą  ludność  poddańczą  w dobrach prywatnych, w większości uwłaszczoną  w 1864 roku. Ludność  miejska w Ostrowi jako oddawna napływowa z okolicznych autochtonów 
mazurów /szlachty i kurpiów/ oraz z przyjezdnych urzędników i ludności wyrobniczo-bezrolnej odrębności plemiennej nie stanowi. 

Wsie dzisiejsze: Kacpury, Sagaje /Zagaje/, Kuskowizna, Dudy, 
Grzybowskie, Grabownica Stara i Nowa oraz Grudzie, skomasowane przez byłą  Komisję  Przychodów i Skarbu Królestwa Kongresowego w latach 1850-1858, 
położone w lasach Nadleśnictwa Ostrów !wschodni kraniec ongi biskupiej nadbużańskiej kurpiowskiej puszczy zwanej puszczą  Biala/  zamieszkują  kurpie nadbużańscy, którzy różnią  się  nieco od ludności byłych dóbr Komorowo 
i Lubiejewo /rozpadlych się  obecnie na kilkanaście nowych nomenklatur wioskowych/. Różnią  się  jeszcze więcej od drobnej szlachty zamieszkującej wsie Prosienica, Guty-Bujno i Ugniewo, a poczęści i wieś  Palapus. Różnice te uwidaczniają  się  najbardziej w ubiorze samodziałowym wełnianym lub lnianym, zawsze swej własnej produkcji i hodowli, którego krój rzuca się  w oczy swą  odrębnością. Również  całkowite wygolenie twarzy !wąsy i broda/ jest cechą  charakterystyczną  kurpiów. Tymi dwoma powierzchownymi szczegółami różnią  się  kurpie od ludności drobnoszlacheckiej i zamieszkującej tak zwane wsie 
dworskie /z dóbr Komorowo i Lubiejewo/. Głębsze cechy różniące, a przy tym i widoczne — są  w budowie głów i w wysokości kurpiów, którzy są  jak gdyby  
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wyżsi i smaglejsi od szlachty, o twarzy bardziej wydłużonej. Ustalenie jednak 

tych różnic wymagało by potwierdzenia przez specjalne badania 

antropometryczne. Drobna szlachta uważa sobie za ujmę  bratać  się, 

a tembardziej wchodzić  w związki małżeńskie z kurpiami. Ubiory kurpiowskie 

sukienne, samodziałowe jasno lub ciemno-szare, albo też  brunatne stanowią  

u mężczyzn sukmany wcięte lub niewcięte w pasie, długie z krótkim rozporem 

z tylu; u kobiet zimową  porą  jeszcze gdzie niegdzie widać  też  same cieple 

kapoty co u mężczyzn, gdy letnią  porą  cech wyróżniających ubiór ich już  nie 

posiada. Naogól biorąc ubiór kurpiów parafii ostrowskiej, zarówno u mężczyzn 

jak i u kobiet, tak swoisty i wyróżniający się  w sąsiednich kurpiowskich 

parafiach Poręba, Dlugosiodlo i po części Wąsewo, tutaj w parafii ostrowskiej 

z powodu zrozumiałych przyczyn na tle ciągłej styczności z miastem i wsiami 

niekurpiowskiemi, znajduje się  w stadium zanikania odrębności swej, 

zastępowanej przez międzynarodowe marynarkowe garnitury oraz modne bluzki 

i spódniczki. 
Mazurzenie /w mowie/ charakterystyczne na środkowym Mazowszu, tutaj 

we wschodniej części tej dzielnicy prawie się  zatraca. Naprzyklad 

uwydatniające się  na środkowym Mazowszu brzmienie 0 w słowach jak naprz. 

pon, bioly, pojechol, wolol go i t.p., w tutejszej parafii ustępuje prawidłowym: 

pan,  bialy,  pojechal, wolał  go i t.d. Zaczynają  się  tu natomiast pojawiać, chociaż  

dość  rzadko, w potocznej gwarze ludowej słowa: Bartczuk, Dzieciuk, Janiuk, 

Kowalczuk i t.p. zdradzające bliskość  dawnej granicy ziem ruskich, po za którą  

gwara mazurska mieszając się  z gwarą  ruską  zmienia mazurskie Bartczak na 
Bartczuk, Dzieciak na Dzieciuk, Janiak na Janiuk, Kowalczyk lub Kowalczak na 
Kowalczuk, i t.p. Bliskość  tej starodawnej /w 1253 czy 1254 r. Daniel syn 

Romana książe halicki upoważniony przez papieża Innocentego IV-go 

koronował  się  w Drohiczynie na króla Czerwonej Rusi/ granicy gwar mazurskiej 

i ruskiej zradza również  używanie przez ostrowskich parafian czasowników 

w trzeciej osobie liczby mnogiej czasu przeszłego jako orzeczenia bez 

rozróżniania czy podmioty są  osobowe męskie czy też  jakiekolwiek inne, 

naprzyklad mówi się  "kobiety pojechali", "konie chodzili", „szklanki stlukli się" 

zamiast prawidłowych "kobiety pojechały", „konie chodziły", „szklanki stłukły 

się" i t.p. co znowu było by nieprawidłowością  dla języka ruskiego 

i rosyjskiego. 
Obyczaje ludowe w parafii Ostrowskiej niczym się  nie różnią  od obyczajów 

i zwyczajów spotykanych na Mazowszu górnym. 

6. Oświata !ile szkól powszechnych i zawodowych i ile młodzieży do niej 

uczęszcza, czy jest bibljoteka, jakie stowarzyszenia kulturalno-oświatowe 

wśród starszych i wśród młodzieży są  w parafii, jak wiele młodzieży 

uczęszcza do szkól średnich, wyższych i zawodowych?!. 
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religijne, ile liczą  

. Prawdopodobnie 

Na terenie parafii Ostrowskiej jest 11 szkól powszechnych /w tej liczbie 
jedna żydowska!, do których uczęszcza około 1600 dzieci. Jest gimnazjum 
koedukacyjne, humanistyczne z prawami szkól państwowych, utrzymywane 
przez sejmik ostrowski. Gimnazjum to po zakończeniu budującego się  w mieście gmachu gimnazjalnego będzie upaństwowione. Kontyngens uczniów 
nie przekraczająca 200 młodzieży płci obojga. Istnieje również  szkoła 
zawodowa dla dziewcząt /krój, haft, szycie, gospodarstwo domowe, kuchnia/ 
kształcąca około 60 dziewcząt. Biblioteki publicznej niema; jest natomiast 
zaczątek jej przy T-wie Gimnastycznym "Sokól". Jest "Strzelec" i dwa 
stowarzyszenia kulturalno-oświatowe: 1/ Kolo Młodzieży Polskiej /dla młodszych/ i 2/ Zjednoczenie Kulturalne /dla doroslych/ z zaczątkiem biblioteki. 

7. Stan gospodarczy /glówne zajęcie ludności, poziom rolnictwa, czy jest kółko 
rolnicze, stan rzemiosł, czy są  jakie warsztaty przemysłowe, spółdzielczość, handel prywatny, chrześcijański, czy żydowski ?/. 

Głównym zajęciem ludności parafii po za sferą  urzędniczą  i rzemieślniczą  jest w mieście Ostrowi — rolnictwo; zaś  na wsiach — jedynie tylko rolnictwo. 
Poziom rolnictwa na ogól zbliża się  zaledwie do średniego, z tendencją  
podniesienia go, lecz zawsze z oznakami extensywności a nie intensywności. 
Taki stan ogólny zdaje się  jest przejściowy, gdyż  jest niższy od 
przedwojennego, lecz wierzyć  można w podniesienie się  rolnictwa, gdyż  zabiega o to Kółko rolnicze w mieście Ostrowi, liczące około 100 członków, rekrutujących się  zresztą  przeważnie z rolników mieszczan. Stan rzemiosł  	  Warsztaty przemysłowe jeżeli są  to prawie wyłącznie w rękach żydów, jako to przemysł  mączny, kaszarski, tartaczny. Jedynie znów przemysł  cementowo-piaskowy jest w ręku dwóch firm katolickich. Spółdzielczość  jest dość  silnie reprezentowaną  przez instytucję  pieniężną, Bank Ludowy, który jednocześnie prowadzi dział  narzędzi rolniczych i materiałów budowlanych 
/wapno, cement, dachówka/ oraz opalowych /węgiel, koks/ i hurtowo-spożywczych /cukier, ryż  i kasza!, wszystko w hurcie — drogą  pośrednictwa. Drugą  instytucją  spółdzielczą  jest „Spółka", obejmująca sześcioma sklepami wszelkie artykuły spożywcze i monopol tytoniowy. Trzecia instytucja 
spółdzielcza to "Rolnik Ostrowski" o zakresie hurtu i detalu w dziedzinie 
narzędzi i wszelkich artykułów rolniczych. 

Każda z tych trzech instytucji ma swoją  własną  siedzibę  w postaci murowanych domów, składów i magazynów. Zasługuje na szczególniejszą  uwagę  piekarnia, jaką  prowadzi „Spółka". Piekarnia ta rozwija się  coraz lepiej. Na uwagę  zasługuje również  młyn motorowy prowadzony z dobrymi 
rezultatami przez Panią  Kostecką. 

Handel prywatny jest mieszany t.zn. chrześcijański i żydowski. 
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8. Zycie religijne /poziom moralny, jakie organizacje 

członków? Czy są  próby szerzenia sekciarstwa?!. 

Punkt ten w kwestionariuszu jest niewypełniony 

opracowany on był  oddzielnie przez któregoś  z księży ostrowskich. 

A.Z. 

9. Wiadomości dotyczące powstania parafii /kiedy założona, przez kogo, dzieje 

parafii!. 

Dokładnych wiadomości o założeniu parafii Ostrowskiej zupełnie brak. 

W przechowanych starych aktach parafialnych Ostrowskich niema w tym 

przedmiocie również  żadnej wzmianki. Dr. Kazimierz Tymieniecki profesor 

uniwersytetu w Poznaniu w dziele swym: Procesy twórcze formowania się  

społeczeństwa polskiego w wiekach średnich, Warszawa. Wydawca E.Wende 

i S-ka 1921 r., na str.34 tak tę  sprawę  oświetla, mówiąc o pewnym dokumencie, 

którym jest: "nadanie dziesięcin przez Biskupa płockiego Jakuba 

Kurdwanowskiego dla kościoła parafialnego we wsi książęcej Ostrowi z roku 

1421". 
"Tekst dokumentu nie jest zdaje się  najlepiej oddany przez wydawcę  

/Winc.Hip.Gawarecki wydal w Warszawie w 1828 r. Przywileje nadania 
swobody i t.d./, prawdopodobnie wskutek niedokładnego odczytania niektórych 

wyrazów". "W Ostrowi znajduje się  parafia, której patronat należy do księcia 

Janusza I-go" !tak zwanego Starszego 1379 — 1429 r./ Mazowieckiego. 
Kierownik Parafii Ostrowskiej ma jednocześnie pod swoją  opieką  jeden 

z ołtarzy ówczesnej kolegiaty Swiana w Warszawie, z którego czerpie również  

dochody. Hojny dar biskupa, a mianowicie nadanie dziesięcin z czterdziestu 

włók w samej Ostrowi, z ogólnej liczby stu włók z których dziesięciny pobierał  

biskup i kapitula płocka, uskuteczniony zostaje dzięki osobistemu 

wstawiennictwu księcia". — "Nie ulega wątpliwości, że parafia istniała tutaj już  

dawniej". Biskup zapewnia nadto !oprócz dziesięcin/ proboszczowi 

ostrowskiemu zwykle dochody parafialne od ludności obojga płci, 

zamieszkująpej w Ostrowi i wyraźnie zabezpiecza jego prawa przed możliwymi 

pretensjami z zewnątrz. 
W owych czasach /XV wiek/ parafia Ostrowska jako obszar terytorialny 

znajdowała się  pod administracją  ziemi Warszawskiej /w ówczesnych 
dokumentach .... in districtu Warszowiense. Patrz Procesy twórcze i t.d. str.37/ 

i należy przypuszczać, że połączenie wówczas aktów ziemskich i grodzkich 

ostrowskich z takimiż  aktami Nurskimi nastąpiło znacznie później niż  powstanie 

parafii Ostrowskiej i dlatego o powstaniu tej parafii trzebaby szukać  wiadomości 

tak w aktach ziemi Warszawskiej, jako i w aktach konsystorskich Warszawskich 

i Płockich z przed 1421 roku. 

139 

Dalszej części kwestionariusza brak.- A.Z. 



37.  
Ankieta dotycząca 
Kościoła ostrowskiego 

opracowana przez 
Jana Zakrzewskiego 
około r. 1927 — prawdopodobnie 
dla Kurii Biskupiej w Łomży. 

1. W którym roku wybudowany został  obecny kościół  pod wezwaniem Św.Stanislawa. 

Budowa rozpoczęta została w 1889 roku a zakończona w 1893 roku. 

2. Czy fundowany został  ze składek parafialnych, czy czyimś  sumptem? 

Ze składek parafialnych zasilonych funduszem prywatnym ówczesnego 
proboszcza parafii ostrowskiej ks.pralata Adama Jarnutowskiego, gorącego patrioty i nieskazitelnej prawości człowieka. 

3. Styl kościoła. 	Neogotycki. 

4. Może są  jakie stare obrazy, malowidła, utensylia kościelne, książki i t.p. godne widzenia. 
Wielki ołtarz w stylu gotyckim z wypuklą  rzeźbą  wykonaną  w drewnie, wyobrażającą  Wniebowzięcie N.Maryi Panny — wykonaną  przez artystę-rzeźbiarza Wincentego Bogaczyka. 
Rzeźba ta została nagrodzona w 1896 r. na konkursie rzeźbiarskim Towarzystwa Sztuk Pięknych Królestwa Polskiego "Zachęta". 

5. Kto jest projektodawcą  i kto wykonał  budowę ? 

Projektodawcą  był  many  architekt warszawski Józef Pius Dziekoński specjalista w dziedzinie architektury kościelnej a wykonawcą  budowli przedsiębiorstwo budowlane Czosnowskiego z Warszawy. 

6. Czy nowy /obecny/ kościół  wybudowano na miejscu poprzedniego, który 
był  wzniesiony w roku 1796? 

Nie. Poprzedni, drewniany kościół  /wybudowany w okresie 1795 — 1796 
roku, a konsekrowany 27 czerwca 1796 r./ stal prostopadle swą  długością  do długości dzisiejszego kościoła bardziej na pólnocno-wschód. Wielki ołtarz poprzedniego kościoła stal w tym miejscu, gdzie dziś  jest usypany sztucznie 
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pagórek w ogrodzie- parku należącym do gospodarstwa proboszcza. Na pagórku 

tym wzniesiony jest krzyż  kamienny. 

7. W którym miejscu miasta stal kościół  drewniany, wybudowany przez 

Andrzeja Nideckiego, biskupa Wendeńskiego w 1555 r.? 

Data 1555 r. podana w encyklopediach winna uledz zrewidowaniu, gdyż  
Andrzej Nidecki !zwany Patricius/ sekretarz Zygmunta Augusta, objął  

probostwo Ostrowskie pomiędzy 1564 a 1570 rokiem, a w 1555 r. studiował  
w Padwie. W którym miejscu stal ten trzeci z rzędu wstecz kościół  — 

dokumentów brak. Sądząc jednak z rozplanowania innych budowli parafialnych 

— przyjąć  można za pewnik, że stal on na tern samem miejscu co i kościół  

wybudowany w 1796 roku. 

8. Czy ten ostatni kościół  /wybudowany przez Nideckiego/ był  drugim 

z rządu w Ostrowi i w którym roku powstał  pierwszy kościół  i kto go 

ufundował ? 

Ze kościół  zbudowany przez biskupa Nideckiego był  trzecim /a nie drugim/ 

z rzędu kościołem od początku chrześcijaństwa na gruncie Ostrowskim — można 

by rozmaicie uzasadniać. Będą  to jednak tylko domysły, gdyż  pewnych danych 

— brak zupełny. 

9. Czy niema jakich danych co do zamku myśliwskiego książęcego, który 

według lustracji z 1616 r, stal pod miastem? 

Są. Lustracja starostw w 1564 r. wykazała w Ostrowi grunta pod nazwą  

"Siedlisko Dworu niegdyś  rezydencyi królewskiej", które to grunta według 

opisu sporządzonego w dniu 25 września 1789 r. na gruncie, w Dekrecie 

Komisarskim z tejże daty, z mocy Dekretu Sądu Zadwomego Assessorskiego 

Koronnego z dnia 8 marca 1789 roku miały się  znajdować  "w miejscowości 

Rozgard zwanej: zaczyna się  od drogi Nagoszewskiej, a ciągnie się  przez 

Pasterską  gościniec Warszawski i drogę  Grabowską, aż  do strugi pod lasem 

będącej — wzdłuż, a wszerz ...." I t.d. — Do tego gruntu "Dworu" należał  jeszcze 

pólwloczek "na Krzach". Grunta "Dworu" zostały zczasem wzięte w używalność  

Starostów, gdy ci zastąpili wojtów w posiadaniu wojtowstw. 
Z czasem o gruntach "Dworu" zapomniano i wszystkie grunta wojtowstwa 

i dworu traktowano jednakowo. Rząd rosyjski grunta te, jako rządowe polskie 

/narodowe — mówiono jakiś  czas!, częściowo oddal jako majorat Luliszki 

w jednem długim kawale /dziś  rozdrobniony na kilkanaście części!, a część  wraz 

z "Dworem" i z pólwloczkiem "na Krzach" sprzedał  z licytacyi drobnemi 

działkami po 1863 roku. Grunta "Dworu" samego zdaje się  do komasacyi nie 

weszły. 
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0 "zamku" jako o budynku i o miejscu, gdzie mianowicie on stal niema żadnych pisanych wiadomości. Na podstawie jednak właściwości terenu i do 
dnia dzisiejszego zachowanych nazw dróg i miejscowości leżących w pobliżu dawnego "Dworu" przyjąć  można za najprawdopodobniejsze, że rozciągał  się  mniejwięcej na miejscu dzisiejszego Starostwa oraz posesji Wróbla 
i Ostrowskiego. 

Uwaga do pktu 8.  
Przyjąwszy za podstawę: 

1. Że dopiero po Maslowowskim ruchu przeciwchrześcijańskim na Mazowszu t.j. po 1050 r. zaczęło się  naprawdę  rozszerzać  chrześcijaństwo. 2. Ze kościół  wybudowany w 1565 /a nie 1555/ r. przez biskupa Nideckiego 
przetrwał  do 1796 r. /datę  tę  także należy poprawić, bowiem zbieranie składek na budowę  zaczęło się  w 1795 r., a pożar poprzedniego kościoła był  wcześniejszy nieco/ a więc był  w użyciu przeszło 200 lat /ściśle około 230 lat!; 

3. Że kościół  wybudowany w 1796 r. /a więc poprzednik dzisiejszego kościola/ rozebrany został  około 1895 r., gdy w dzisiejszym kościele już  były odprawiane nabożeństwa, a  material  z rozebranego kościoła przedstawiał  jeszcze tak dobry  material  drzewny, że został  on użyty na budowę  kościoła parafialnego w Dąbrówce pod Mławą. 
4. Że kościół  z roku 1796 rozebrany został  tylko dlatego, że był  dla parafii Ostrowskiej za szczupły — a pod względem jakości materiału drzewnego, z którego był  zbudowany — był  w bardzo dobrym stanie i mógł  służyć  jeszcze około 100 lat — czyli razem, tak jak kościół  Nideckiego lat 200 z okładem, dojść  należy do wniosku, że okres przetrwania kościołów drewnianych możnaby przyjąć  na okres w granicach 200 — 250 lat. 

Przy takim rozumowaniu trzeba by przyjąć, że w okresie od Maslowowskiego roku 1050 do pobudowania kościoła Nideckiego w 1565 r. — mogły wypełnić  czas swą  trwałością  tylko dwa kościoły drewniane, a te wraz ze znanymi już  dwoma kościołami /z roku 1565 i z roku 1796/ i kościołem teraźniejszym — dałyby liczbę  pięć  kościołów — poczynając od czasów pogańskich. 
A może by sobie jeszcze tak koncypować: 
Przypuszczalne przedhistoryczne istnienie na kilkaset lat przed przyjęciem chrześcijaństwa w Polsce /966 r./ pogańskiej — książęcej wsi Ostrowi, stwierdzone tern, że na gruntach tej wsi były "Żale", która to nazwa do dziś  przetrwała, pozwala domniemywać, że musiała to być  już  dość  ludna — duża wieś. 0 zjednanie sobie sympatii mieszkańców takiego ludnego osiedla zabiegał  niewątpliwie i liczył  się  z nią  przez swych zarządców lub osobiście każdy z panujących nad tą  wsią  z książąt mazurskich /boć  Polanie z Mazurami zawsze jedność  stanowili!. W takiej wsi książę  mial zaufanych, zresztą  dobrze 

wynagradzanych ludzi, którzy mu w jego zamierzeniach dopomagali, czemu  

sprzyjał  spokojny charakter ludności Ostrowi oddającej się  bartnictwu, 

łowiectwu i rolnictwu. Pierwsze więc pokolenie po 1050 r. /po Maslowie/ 

ostrowian nolens volens nową  wiarę  bodaj pozornie nawet zaczęło wyznawać. 

Drugie pokolenie już  mniej odpornie wiarę  traktowało i odczuwało brak domu 

bożego zalecanego usilnie przez duchowieństwo. Licząc na jedno pokolenie 

średnio lat 35 i dodając dwa razy po 35 !dwa pokolenia/ do 1050 roku 

otrzymamy 1050 + 70 = 1120. 
A teraz snując dalej nasze rozumowanie, ale już  w oparciu o źródła 

historyczne Kodeks Dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego /Warszawa, 1863 

r. str.337/ daje nam dokument z 1203 roku, w którym Konrad I książę  

Mazowiecki /z dodatkiem "smutnej pamięci" z powodu sprowadzenia 

Krzyżaków/ zatwierdza posiadłości jakie w tych stronach, na rubieżach 

Mazowsza, posiadał  już  biskup Płocki. 

Więc w Wyszkowie — kaplica /capella/, a kościoły w Zuzeli, w Broku, 

Brańszczyku, w Nurze. Należy więc sądzić, że gdy w 1203 r. w tych 

miejscowościach, położonych przy traktach wodnych już  istniały parafie, to 

najprawdopodobniej i Ostrów /Ostrowia/ otrzymała kaplicę  lub kościół  

pomiędzy 1100 i 1200 rokiem. A przy takim rozumowaniu, znowu moglibyśmy 

domniemywać  się, że istniejący kościół  jest piątym z kolei od czasów 

pogańskich. Ale to są  tylko domysły. Dokumentalnie stwierdzone jest, że 

parafia w Ostrowi istniała już  przed 1421 rokiem. 
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38.  
Szkic rozmieszczenia zabudowań  kościelnych 

w Ostrowi Mazowieckiej 
według planu miasta sporządzonego w 1825 roku przez geometrę  Joachima Łuszczewskiego. 

39. 	 Szkic monograficzny 
MIASTA OSTROWI MAZOWIECKIEJ  

opracowany przez Jana Zakrzewskiego w 1932 r. 

Położenie geograficzne.  
Miasto leży pod 52°  48' 19" północnej szerokości i 21°  51'21" długości 

wschodniej. Wysokość  nad poziom morza od 115 do 143 m, 

Czasy przedhistoryczne.  
Ostrów Mazowiecka — to jedno z większych kresowych osiedli mazurskich 

bartników, którzy też  ustalili nazwę  jego jako "Ostrowya — Ostrowa". W języku 
bartników wyraz "ostrowa" oznaczał  część  lasu, stanowiącą  pewną  określoną  
jednostkę  w gospodarce pszczelnej, lub też  wierzchołek drzewa świerkowego 
z odnogami ściętych gałęzi — służących niby drabina do wspinania się  na podkur 
ku barci. Ten wierzchołek drzewa, ta "ostrowa" —jest właśnie herbem miasta. 

Na gruntach przedhistorycznej Ostrowyi istniał  cmentarz — żale, gdzie 
grzebano w "skrzynkowych grobach" kamiennych urny i popielnice z prochami 
zmarłych. Do dziś  nazwę  „Żale" nosi miejsce pomiędzy stacją  kolejową  i szosą  
zambrowską. 

Olbrzymie kamienie, które w wielkiej ilości pokrywały te groby, jeszcze 
w końcu ubiegłego stulecia zostały zużyte przy budowie istniejącego 
parafialnego kościoła. 

Czasy historyczne.  
W czasach przed 1208 r. i po 1526 r. rządzili Ostrowią  królowie /książęta/ 

polscy. Po 1208 r. i po 1526 r. Ostrowia stanowiła własność  książęcą  i wtedy 
rządzili nią, jako wchodzącą  w skład Mazowsza, udzielni książęta mazowieccy, 
następcy Konrada I, nazywani Konradowiczami. Jeden z tych książąt 
Konradowiczów, niewidomo który /to pewne jednak, że przed 1420 r./, bacząc 
na szybki wzrost swej wsi Ostrowi, znajdującej się  na przecięciu 2-ch ważnych 
komunikacyjnych traktów, a mianowicie:  Nock  — Ciechanów — Rózan — Ostrów 
— Nur i Warszawa — Kamieniec /Kamieńczyk nad Bugiem/ - Ostrów — Zambrów 
— Wizna, wsi, w której z dawien dawna znajdował  się  "książęcy dwór" 
z "rozgartenem" urządził  prawidłowe trzypolowe gospodarstwo rolne tej wsi, 
w której osadził  wolnych rolników, opłacających czynsz na rzecz księcia. Wtedy 
też  osadził  książę  wójta, nadzielając go ziemią  i tworząc w ten sposób 
"wójtostwo". 

0 istnieniu już  w owych czasach parafii w Ostrowyi dowiadujemy się  z faktu 
nadania przez księcia gruntów na rzecz tejże. 

Rok 1420 /15 kwietnia/ - to najwcześniejsza data historyczna dokumentalna, 
stwierdzająca istnienie wsi książęcej Ostrowi, z której płynęły na rzecz księcia 
dochody. Data ta będzie najpierwszą  wzmianką  o "wójtostwie" za czasów 
Janusza I-go starszego księcia Warszawsko-Czersko-Ruskiego /1381 — 1429/. 

145 



Bolesław IV /1429 — 1454/ następca Janusza I-go przywilejem datowanym w Różanie 20 marca 1434 r.13  podnosi wieś  Ostrowye do godności miasta, zwalniając jej mieszkańców na lat dwanaście od wszelkich podatków i danin na rzecz księcia. Oprócz dawnych sądów wójtowskich powstają  sądy: ziemski, magistracki i "roki książęce" podnoszące powagę  miasta, a z nią  wzrost budowlany i handlowy. Posiada miasto już  dwa mlyny: wodny i wolowy. Zabudowuje się  pusta przestrzeń  piaszczysta pomiędzy kościołem, wójtostwem i włókami czynszowymi aż  do strugi "Grzybówki" pod "Dworem książęcym". W roku 1461 istniała w Ostrowi szkoła parafialnam  a w roku 1514 Anna Księżna Mazowiecka nadaje miastu prawo czterech jarmarków corocznych15. 
W mieście jest już  waga, łaźnia i postrzygalnia dla użytku publicznego, za opłatą  na rzecz Magistratu. 
W roku 1526 Ostrowia wraz z Księstwem Mazowieckim zostaje wcielona do "Korony". 

Rok 1564 notuje w Ostrowi 447 domów, 200 opodatkowanych różnych rzemieślników16. Jest już  rynek w mieście i ulice. Miasto obowiązane jest utrzymywać  rzemieślników. 
Generalna konfederacja Warszawska w r. 1587 wyznaczyła Ostrów  jako miejsce "okazowania się  rycerstwa dla gotowości po wszej koronie dla gwałtownych i nagłych wypadków" z powiatów: Nurskiego, Ostrowskiego, 

Kamienieckiego. W 1592 r. Anna Jagiellonka nadaje pewne przywileje miastu
17. Wiek XVII-ty przynosi upadek zamożności mieszczaństwa na rzecz 

Starostów, którzy prowadzili z mieszczanami korzystne dla siebie procesy. 
Czasy Jana Kazimierza /1648 — 1668/ doszczętnie zniszczyły miasto /wojny szwedzkie/i sprowadziły żydów /uniwersal z 1658 r/. Obecność  żydów /od 1671 r./ nie wpłynęła na polepszenie stanu gospodarczego i finansowego miasta, 
zrujnowanego przez wojny szwedzkie. Przeciwnie, schlebiając Starostom i idąc im na rękę, stwarzali coraz większy ujemny balast w mieście. 

Wiek XVIII-ty nie podnosi dobrobytu miasta i mieszczan. 
W roku 1807 Ostrów wchodzi w skład Księstwa Warszawskiego, utworzonego pokojem Tylżyckim. W tym okresie Ostrów ostatecznie zubożała. Dopiero od roku 1814 rozpoczynają  się  lepsze czasy dla miasta. Wybudowanie 

w roku 1825 szosy z Warszawy do Białegostoku i Wilna ożywiło ruch pocztowo-osobowy i handlowy. Żydowskich posesyj było wówczas w mieście tylko 36. Szosy do Ostrołęki i do Malkini wybudowano sposobem gospodarczym pierwszą  w r. 1855, a drugą  w latach 1866-1868. 
W 1820 r. zaludnienie miasta wynosi 1705 osób, z czego chrześcijan 1056, Żydów 625 i innych 24. 

13  Zob. dok. nr  1 i 2. (L.Z.) 
14 

Zob. dok. nr  18. (L.Z.) 
15  Zob. dok. nr  4 i 24. (L.Z.) 
16  Zob. dok. nr  7. (L.Z.) 
17  Zob. dok. nr  6. (L.Z.) 

Powstania 183118  i 1863 r. objęły miasto swoimi wojennymi i partyzanckimi 

ruchami z dużymi stratami w ludziach19. Wójtostwo wraz z dworem książęcym 

zostało częściowo przez rząd rosyjski rozsprzedane, częściowo włączone 

w majorat "Luliszki", którym obdarowano wysługującego się  Moskwie Niemca 

von der Launitza. Odwieczne wójtostwo przestało istnieć. Pozostała nazwa 

i przy niej siedem włók ziemi w długim pasie przecinającym miasto. Początek 

1867 roku obdarza miasto Ostrów władzami powiatowymi i wznowieniem 

dawnego powiatu Ostrowskiego, powiększonego przez jeszcze dawniejsze 

włączenie powiatu Nurskiego i części powiatu Kamienieckiego z prawego 

brzegu Bugu. Miasto zaczyna się  rozbudowywać  i wznosić  materialnie. W roku 

1855 zostały zakończone prace związane z budową  szosy do Ostrołęki, 

a w okresie 1866— 1868 r. została wybudowana szosa do Malkini. Obie te szosy 

wybudowane były sposobem gospodarczym. Zbudowanie koszar wojskowych 
w latach 1891 — 1893 na gruntach dóbr Komorowo zadecydowało o dalszym 

pomyślnym rozwoju gospodarczym Ostrowi. 
Wybudowanie w tymże czasie szos do Różana, Łomży i Broku ostatecznie 

wprowadziło miasto na drogę  obecnego rozwoju. 
Po roku 1890 linia kolejowa Malkiń  — Ostrów — Ostrołęka i trzy nowe szosy 

z Ostrowi: do Łomży, Różana i Broku oraz istniejące cztery dawniejsze szosy: 

do Warszawy, Białegostoku, Ostrołęki i Malkini postawiły Ostrów w bardzo 

dogodnych warunkach komunikacyjnych, co dopełnia jeszcze i nowa ósma 

szosa do Czyżewa, budująca się  obecnie. W owym to najświetniejszym pod 

względem gospodarczym okresie dla Ostrowi /1890 — 1905 r./ pomimo 

prześladowania polskości przez ówczesny rząd, rozkwitają  placówki 

kulturalno-społeczne jako stowarzyszenia Straży Ochotniczej Ogniowej, 

Dobroczynności, Miłośników Sceny Polskiej, Spóldzielczo-Spozywcze, 

Spóldzielczo-Pieniężne. Miasto ozdabia się  nowymi budynkami publicznymi 

/kościól parafialny z dzwonnicą, szkoła powszechna, cerkiew prawosławna, 

budynek Straży Ogniowej z salą  teatralną, Kasa Powiatowa/ i prywatnymi, 

mieszkalnymi i fabrycznymi /dwa młyny parowe, trzy cegielnie hofmanowskie, 

kilkanaście kamienic dwupiętrowych!. Zakłada się  park miejski za stawem 

rybnym, zieleniec przy cerkwi, trzy studnie artezyjskie. Długość  brukowanych 

ulic w mieście łącznie z państwowymi szosami dochodzi dziś  do 12 kilometrów, 

zaś  niebrukowanych na przedmieściach jest jeszcze około 5 kilometrów, nie 

licząc nowoutworzonych przy komasacji arterii komunikacyjnych. 

Wojna światowa prawie żadnych doraźnych strat miastu nie przyniosła. Po 

wojnie światowej /1918 r./ rozpoczęła się  bardzo silna rozbudowa miasta 

!gmachy: Ratusza, Banku Ludowego, Gimnazjum, Szpitala, Łaźni, Elektrowni/ 

we wszystkich kierunkach: przyłączenie pobliskich wiosek do terenu miejskiego 

i koszar wojskowych, położonych przy szosach Ostrołęckiej i Różańskiej, 

• urządzenie !przeniesienie starego i wybrukowanie nowego/ nowego rynku dla 

18  Właściwie Powstania 1830-1831 (L.Z.). 
19  Zob. dok. 25, 36,40 i 41. (L.Z.) 
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Żydów 

100 
382 
625 
809 

1360 
2412 
3519 
5910 
7060 
6879 

Razem 

1105 
1143 
1705 
2063 

6384 
9300 

15695 
16225 
17803 

targów i jarmarków. Potężną  dźwignią  dla dalszego rozwoju miasta będą: ulokowanie Szkoly Podchorążych w koszarach przy szosie Ostrołęckiej i dokonane w 1931 roku scalenie gruntów mieszczan rolników. Podczas tego 
ostatniego — Wójtostwo przedstawiające się  jako ośmiowiorstwowy pas gruntów został

o celowo rozdzielone na 14 planowo rozrzuconych oddzielnych kawalków, które mają  posłużyć  do rozszerzenia rozbudowy miasta we wszystkich kierunkach. 

Ludność  m.Ostrowi w XVIII, XIX i XX wieku. 

Rok Chrześcjan 

1785 1005 
1808 761 
1820 1080 
1827 1254 
1836 
1857 3972 
1866 5781 
1897 9785 
1927 9165 
1931 10924  

40. Z notatek monograficznych 
Jana Zakrzewskiego dotyczących okresu 
powstania styczniowego w 1863 r. 
w Ostrowi. 

W dniu 1 lutego 1863 r. grupa powstańców z partii obozującej w lasach 

podostrowskich wkroczyła do miasta i "nakazala wszelkich posług i opłaty 

podatków i zabrała znajdujące się  w kassie /magistratu/ 32 r.s., zniszczyła herb 

Królestwa 	 oraz 	 portret ś.p Najjaśniejsz. 	 

Mikołaja I". 
Podczas tej bytności powstańców w mieście, głównym urzędnikiem 

powstańczym na terenie miasta został  wyznaczony Antoni syn Franciszka 
i Tekli Skarpetowski. Mial on prowadzić  z ramienia powstańców sprawy 
gospodarcze i kasowe. Pierwszego lutego przyjęci do partii zostali: 1/ Józef 
Nowicki, 2/ Teofil Syrowiecki, 3/ Józef Napiwocki, 4/ Bernard Choszczewski, 
5/ Tomasz Stelmaszczyk, 6/ Damazy Karpiński, 7/ Leopold Stybor, 8/ Józef 

Karpiński, 9/ Antoni Lisiecki i 10/ Maksymilian Nowicki. Wyżej wymienieni, 

pozostając w mieście — mieli werbować  ludzi do partii, organizować  
zaopatrzenie partii i śledzić  ludzi, przeciwnych powstaniu. Oprócz tych — wielu 
mieszkańców miasta wstąpiło tejże nocy w szeregi powstańcze, wyruszając 
natychmiast pod przewodnictwem przydzielonego im przewodnika do lasu. 

W tym czasie w Ostrowi wojska nie było. 
Jak świadczą  zapisy w aktach magistrackich — stacjonująca w Ostrowi 

dotychczas bateria artylerii — w końcowych dniach stycznia 1863 r. wyruszyła 

w kierunku Broku, na co są  dowody w postaci zapotrzebowań  przez ppłk. 
Wiesielitskiego od Magistratu na 20 podwód parokonnych dla przewiezienia 
z Ostrowi do Broku furażu i prowiantu baterii. 

W samym mieście przez cały ciąg działań  powstańczych żadnych bitew, 
potyczek czy też  oblężeń  nie było. 

Natomiast mieszkańcy Ostrowi byli świadkami egzekucji wykonanych na 
ujętych przez konsystujące w mieście wojska rosyjskie — powstańcach. 

Kara śmierci na powstańcach wykonywana była przez powieszenie. 
W dniu 5 stycznia 1864 r. /25 grudnia 1863 r. wg st.st./ wykonany został  

wyrok na Feliksie Ambrożyńskim, dymisjonowanym wojskowym rosyjskim, 
pod zarzutem, że był  on żandarmem wojsk powstańczych, a w dniu 4 marca 
1864 r. straceni zostali, także przez powieszenie, dwaj powstańcy a mianowicie 
Teofil Wądolkowski stolarz z Ostrowi i Józef Mróz — szynkarz ze wsi Jelonki. 
Aktów procesów skazanych nie udało się  mi odszukać. Odnalezione zostały 
jedynie w Archiwum Magistratu miasta Ostrowi pisma dotyczące terminów 
i miejsca wykonania wyroków. 
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Stracenie wyżej wymienionych powstańców dokonane zostało po prawej stronie szosy do Ostrołęki, tuż  za ówczesną  rogatką. Miejsce, gdzie stała szubienica i gdzie pochowano ciała tych męczenników za Ojczyznę  zostało przy przeprowadzonej komasacji gruntów mieszczańskich włączone do parceli Nr.833 /wlasność  Jana Matuszewicza — felczera/ i znajduje się  przy granicy tej parceli od strony parceli Nr.832 !własność  Moszka Poniaczyka/, o kilkanaście kroków od dzisiejszej ulicy Elizy Orzeszkowej. Dokładnie jednak miejsca stracenia wskazać  nie można. 
Podanie głosi, że Wądolkowski stojąc już  na stołku w białej koszuli skazańczej, ze stryczkiem na szyi, nie czekając na wytrącenie mu przez oprawcę  stołka z pod stóp — sam się  rzucił  ze stołu aby prędzej zawisnąć. Krzyż  postawiony jeszcze przed pierwszą  wojną  światową  przy posesji Jana Matuszewicza przy szosie Ostrołęckiej — mial być  wyrazem hołdu i czci dla tych naszych braci — co życie swe oddali w walce o wolność  Narodu. Taki znak hołdu, skromny i żałosny — dobry był  gdyśmy byli w niewoli, gdy naszych uczuć  wdzięczności nie mogliśmy jawnie okazywać. 

Dzisiaj — gdy jesteśmy wolni, gdy uczczeniu pamięci naszych bohaterów narodowych nikt przeszkodzić  nie może — wydaje się, że winniśmy się  rumienić  ze wstydu — że naszym powstańcom z r. 1863 dotąd nie wystawiliśmy godniejszego ich czynu pomnika. 
W tym czasie oprawcą  /rakarzem, czyścicielem/ w Ostrowi był  Józef Dziewulski. Czy on jednak wykonywał  wyroki carskich siepaczy — niewiadomo. Według podania ustnego, krążącego wśród starego pokolenia mieszkańców Ostrowi — w mieście naszym oprócz podanych wyżej egzekucji, wykonana była jeszcze jedna — na jakimś  junkrze z armii rosyjskiej, prawdopodobnie Polaku, który uciekł  z armii carskiej i przystąpił  do Partii Powstańczej w okolicy Ostrowi. 

Ten rosyjski wojskowy, znany powszechnie "Junkrem", nieznany z nazwiska 
i z pochodzenia mial był  stracony w 1863 r. przy nieistniejącej już  dzisiaj "dróżce Nagoszewskiej" zaczynającej się  od szosy Rożańskiej, tuż  przy parkanie oddzielającym ogród dzisiejszego Starostwa od placu na którego przeciwległym krańcu stoi nieczynny szpital dla koni. 

O ostatnich chwilach życia tego "Junkra" opowiadali mi naoczni świadkowie /01dakowski-szewc i Bieńczyk Jan-rolnik/, że na miejsce stracenia idąc w towarzystwie księdza, który go dysponował  na śmierć, śpiewał  "Kto się  w opiekę  ....." Przed egzekucją  chciał  zdjąć  buty i podarować  je księdzu, toż  samo chciał  zrobić  i ze swym zegarkiem — lecz oficer rosyjski kierujący egzekucją, ani na jedno ani na drugie nie pozwolił. 
Dowodów archiwalnych odnośnie stracenia tego "Junkra" nie odnalazłem. Uważam jednak, że fakt ten rzeczywiście musiał  mieć  miejsce, gdyż  podania ustne opierają  się  na podlotu prawdziwym. 
Za prawdziwością  wieści o straceniu "Junkra" przy dróżce Nagoszewskiej, a więc w miejscu gdzie kiedyś  stal dwór królewski, a dzisiaj budynek Starostwa  

— może świadczyć  jeszcze to, że na tym właśnie wzniesieniu stal po powstaniu 

wysoki krzyż  drewniany, pomalowany na czerwono. Może właśnie on stal na 

miejscu stracenia "Junkra"? Może ten krzyż  był  właśnie znakiem hołdu 

ostrowian dla nieznanego "Junkra", straconego za jego walkę  o wolność  Polski? 

Uważam, że tak ten czerwony krzyż  należy traktować, a krążącą  wśród ludu 

ostrowskiego wieść  o śmierci "Junkra" właśnie w tym miejscu — uznać  za 

całkowicie prawdziwą— chociaż  nie opartą  na dokumentach archiwalnych. 

Warto zaznaczyć, że kiedy przy uwłaszczaniu włościan w 1866 r. ziemia, na 

której stal ów czerwony krzyż  /zwana Dwór Królewski/ została przez władze 

rosyjskie rozsprzedana na działki, to dzialaka z krzyżem znalazła się  w dziale 

nabytym przez ówczesnego naczelnika powiatu, rosjanina Łojkę. Naczelnik 

Łojko założył  na nabytej działce ogród owocowy, a na górce, na której stal 

krzyż  czerwony — wybudował  dom mieszkalny — dzisiejsze Starostwo. 

Drewniany, czerwony krzyż  został  za zgodą  miejscowego proboszcza 

ksJamutowskiego wykopany i zastąpiony pięknym żelaznym osadzonym 

w cemencie /kamieniu/ krzyżem, ale postawionym już  nie "na górce", lecz na 

rozwidleniu szosy Nagoszewskiej i gościńca brokowskiego, zwanego dzisiaj 

"Ulicą  63 roku". 
Do tego to krzyża w Odrodzonej Polsce kierować  zaczęto wszelkie pochody 

i defilady okolicznościowo-Patriotyczne — jakoby do grobu powstania 1863 r. 

Na rynku ostrowskim w dniu 26 września 1863 r. wykonany został  wyrok na 

Żydzie Berku Muzykancie — osądzonym na karę  200 rózeg za utrzymywanie 

kontaktu z powstańcami. 
Wymierzanie kary odbyło się  na rynku ostrowskim i spowodowało śmierć  

delikwenta !wg. Wiadomości od powstańca Oldakowskiego — szewcal. Podobno 

dostarczał  on powstańcom odzież  i obuwie — odnosząc je do cukierni 

Jezierskiego /w kamienicy na rogu ul. Nurskiej i ul.Warszawskiej/ sk
ąd 

intendenci-powstańcy przewozili je nocą  do lasu. 

Kawiarnia Jezierskiego była punktem kontaktowym powstańców z ludnością  

ostrowską. Z kawiarni tej wyruszył  do powstańców, pod przewodnictwem 

specjalnych lączników-przewodników — Brzostek Franciszek, Bieńczyk Jan, 

ks.Jastrzębski Florian i Szulczewski Nikodem — leśniczy. 
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Lista mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej 
którzy brali czynny udział  w Powstaniu Styczniowym /1863 r./ 

sporządzona z zapisków Jana Zakrzewskiego 
dokonanych w okresie 1918 - 1936 r. 

1. 	Denatka Piotr s.Jana lat 36 - żonaty - kowal 
żandarm powstańczy - cytadela 2. Stybor Leopold s.Karola lat 39- wdowiec - kowal 
żandarm powstańczy - cytadela 3. Skarpetowski Antoni s.Franciszka i Tekli lat 35 - żonaty 

mieszcz.-roln. - główny intendent powstańczy - cytadela 4. Nowicki Józef s.Antoniego i Marianny lat 28- żonaty - rzeźnik żandarm powstańczy - Modlin. Sybir od 1863 r. 
5. Syrowiecki Teofil s.Franciszka i Rozalii lat 28 - żonaty 

mieszcz.-roln. - żandarm powstańczy - Modlin - zmarł  6. Syrowiecki  Stanislaw  s.Franciszka i Rozalii lat 21 - kawaler 
mieszcz.-roln. - żandarm powstańczy - Modlin, Sybir od 1863 r. 7. Zapisek Ksawery s.Franciszka i Katarzyny lat 39 - żonaty - szewc strzelec - Modlin - Sybir od 1863 r. 

8. Brzostek Karol s.Kazimierza i Agnieszki lat 24 - parobek - rekrut 
z iegly przed poborem - strzelec 

9. Przybylowski Jakób s.Antoniego i Franciszki lat 39 - żonaty - rymarz - strzelec - Sybir 
10. Napiwocki Józeg s.Franciszka i Marianny lat 29 - żonaty - rzeźnik - żandarmi powstańczy - cytadela. 

5.V.1864 r. za ucieczkę  rodzina zapłaciła 150 rb. kontrybucji. 11. Szulczewski Nikodem lat 27 - kawaler - leśniczy miejski - podoficer strzelec 
12. Kępista  Stanislaw  s.Józefa i Marianny lat 28 - kawaler - parobek - kosynier 
13. Kępista Piotr s.Jacentego i Barbary lat 22 - kawaler - parobek - 

strzelec 
14. Ruchiński Władysław lat 44 - żonaty - rejent miejscowy - strzelec 15. Kubiki Józef s.Łukasza i Leokadji lat 21 - kawaler - 

mieszcz. rolnik przy matce - strzelec 16. Gruchacz Piotr lat 46 - żonaty - policjant miejski - strzelec - 
aresztowany w Andrzej ewie - Sybir 

17. Radomski Franciszek s.Mikolaja i Franciszki lat 28 - kawaler - 
parobek - strzelec - Sybir od 1863 r. 

18. Chojnowski Józef s.Mateusza i Katarzyny lat 20 - żonaty - parobek - strzelec - Sybir od 1863 r. 
19. Dąbrowski Józef s.Franciszka i Marianny lat 24 - kawaler - parobek - 

kosynier 

20. 
Purzycki Daniel s.Alojzego i Anny lat 33- kawaler - mieszcz. rolnik - 

kosynier 
21. Jasiński Jan s.Ludwika lat 24 - żonaty - przy ojcu - strzelec 

22. 
Duchnowski Franciszek s.Tomasza i Karoliny lat 45 - żonaty - 

dymisjonowany podoficer - strzelec 

23. 
Przostek Franciszek s.Jana i Marianny lat 23 - kawaler - parobek - 

strzelec 
24. Drossel Antoni lat 22- żonaty - cieśla - rekrut - kosynier - Cytadela 

25. Jastrzębski Florian lat 28 - ksiądz - wikariusz ostrowski - kapelan 

parafii 
26. Choszczewki Bernard lat 50 - żonaty - zdun - żandarm powstańczy, 

aresztowany 3 czerwca - Sybir od 1863 r. 

27. Stelmaszczyk  Stanislaw  s.Józefa i Anny lat 29 - kawaler - bednarz - 

kosynier 
28. Wądolkowski Teofil s. Karola i Józefy lat 22 - żonaty - stolarz - 

strzelec. Stracony na szubienicy dn. 4 marca o godz. 11 rano w miejscu gdzie 

doły przy Matuszewiczu. 

29. 
Podbielski Jan lat 26 - urlopowany oficer wojsk rosyjskich - przy 

matce - oficer 
30. Polewski Mikołaj s.Józefa i Marianny lat 49 - żonaty - żołnierz 

dymisjonowany; przez partyzantów zabrany X 25 na 26.11. 

31. Baczewski Marcin - kosynier - 	pod aresztem władzy wojskowej 
w Pultusku jako podejrzany 
o udzial w Powstaniu 

It 

32. Przastek Wawrzeniec - kosynier - 

33. Malec Kazimierz - kosynier 
34. Oter Karol - strzelec 
35. Zapisek Tomasz - strzelec 
36. Stelmaszczyk Tomasz - 

żandarm powstańczy Sybir - wrócił  

37. Karpiński Damazy - pom.żandarma powst. 

38. Karpiński Wojciech - kosynier - 

39. Telacki Kazimierz - pom.żandarma powst. 

40. Radomski Aleksander - dróżnik - strzelec 

41. Patocki Marcin - kosynier 
42. Sasinowski Adam - kosynier - 
43. Skarpetkowski Andrzej - kosynier 
44. Skorupka Ludwik - kosynier 
45. Zaluska Teofil - kosynier 
46. Wilczewski Grzegorz - kosynier 
47. Bieńczyk Jan - strzelec 
48. Oldakowski Franciszek - terminator szewski - łączność  

41.  
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49. Ćwikliński Jan — kosynier 
50. Kuska Jakób — kawalerzysta — aresztowany i zwolniony w 66 r. 
51. Dzidowicz Florian — kosynier 
52. Karpiński Józef— żandarm 
53. Brejnak Piotr — kosynier 
54. Lisiecki Antoni — żandarm powstańczy 55. Nowicki Maksymilian — konny żandarm powstańczy 56. Szulkowski Konstanty — strzelec 
57. Malec Jakób — kosynier 
58. Wilczyński Franciszek — strzelec 
59. Duszyński Leopold — kosynier 
60. Duszyński Kazimierz — kosynier 
61. Nowowiejski  Stanislaw  — kosynier 
62. Przastek Paweł  — kosynier 
63. Swiderek Kajetan — strzelec 
64. Skudziński  Stanislaw  włościanin — przez partyzantów X zabity z 9/21 na 10/22 kwietnia na drodze. 

Z wyżej wymienionych °Makowski Franciszek — szewc oraz Bieńczyk Jan — rolnik opowiadali mi dużo szczegółów z Powstania. Najwięcej jednak wiadomości uzyskałem jeszcze przed pierwszą  wojną  światową  od Przytulskiego Leona — z pochodzenia robotnika rolnego z Jeleni, który był  jakby adjutantem-ordynansem Fryczego Karola od początku powstania aż  do jego śmierci. 
W pierwszym dziesiątku lat XX wieku Przytulskiego przyjąłem jako stróża mojej posesji. Mieszkał  u mnie w oddzielnym domku wraz ze swoją  żoną. Przytulski brał  udział  we wszystkich pożyczkach Fryczego z Rosjanami. 

J.Z. 

154  

Z notatek monograficznych 
Jana Zakrzewskiego z 1935 r. 

"0 uszc 	Ostrowi". 

Prawie dwustowlóko /185  wt./  szmat ziemi książęcej, wciśnięty pomiędzy 

skraj nadbużańskiej puszczy Biskupa Płockiego i pomiędzy wsie szlachty 

mazowieckiej, kolonizowanej ludnością  z zachodnich ziem Mazowsza przez 

Konrada I-go Nazowieckiego księcia/ i jego potomków, nie został  wtedy przez 

takąż  szlachtę  obsadzony, gdyż  szmat tej ziemi był  już  zajęty, użytkowany 

i zamieszkany od bardzo dawnych, bo jeszcze pogańskich czasów przez 

miejscową  ludność  mazurskich bartników we wsi, która się  nazywała w języku 

bartnickim Ostrowa  /lac.  Ostrowia/ i która miała swój własny cmentarz 

z czasów pogańskich, nazywany "Żale". 

Mieszkańcy tej wsi, z biegiem czasu — książęcej, trudnili się  w czasach 

pogańskich myśliwstwem i bartnictwem, a przy dobrej glebie i rolnictwem. 

Któryś  z potomków Konrada I-go prawdopodobnie na przełomie XIV i XV 

wieku /przed 1420 rokiem/ w celu zwiększenia dochodowości z ziemi wsi swej 

Ostrowi przez zaprowadzenie racjonalnego gospodarstwa rolnego najlepsz
ą  

część  gruntów tej wsi, leżących w północnej części tego szmata ziemi — 

podzielił  na 100 włókowych gospodarstw i oddal takowe na czynsze 

w pieniądzach i w naturaliach mieszkańcom wsi Ostrowi i zgłaszającym się  

innym rolnikom, urządzając jednocześnie ówczesnym zwyczajem na tych 

włókach i wojtowstwo. Grunta najgorsze w południowej stronie tegoż  szmata 

ziemi, sąsiadujące z puszczą  Biskupa Płockiego — pozostawił  w swem władaniu 

jako puszczę  książęcą. Środkową  część  zaś  — również  o lichej glebie, zajętą  

poczęści przez siedliska wsi Ostrowi i poczęści przez bagniste miejscowości nad 

rozwidlającą  się  tutaj rzeczką  Grzybówką  oraz zajęte i przez "Dwór książęcy" 

i na jego potrzeby, pozostawił  we wspólnym użytkowaniu jako pastwisko, dla 

"Dworu" Wojta, czynszowników i bezrolnych mieszkańców wsi Ostrowi. 

Najdawniejszą  wiadomość  o tej "puszczy książęcej" daje nam Lustracja 

z 1564 r. /Arch.Glów.Lustracja 4-stron.114 i następnal. "Ostrowia. Przi Ostrowi 

wssi Królewskiei jest puszcza dobra, którei jest wszerz milia dobra, a wzd
łuż  

więczei nisz milia tha puscza niebarzo poskodzona, jedno ode wszi X.Biskupa 

Ploczkiego tam skoda nie mała". 

Następna wiadomość  z Lustracji 1616 r. /Arch.Skarb.ul.Rymarska 

Akt.Nr.149 str.700/. 
"Puszcza. Jest to Ostrowi Puscza, którey wzdlusz mila y wszerz tak

że, 

w którey isz się  szkody wielkie dzieją  przez okoliczną  szlachtę, tak w rąbaniu 

drzewa, iako y wdzieraniu się  w grunty y odyimaniu części iey nie malej. 

Potrzebną  Commisia do odgraniczania pewnego tey puscze od gruntów 

Slacheckich. Pożytek z tey Puscze żaden nie idzie bo Miesczanie Ostrowscy, 

jeśli się  co leżących drew naydzie za dawnemi wolnościami biorą  na potrzebę  
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Nazwiska burmistrzów Ostrowi 
Maz. od 1439 r. do 1890 r. 
Z notatek monograficznych 
Jana Zakrzewskiego z 1932r.- 

43.  

swą. Około barci iest  differentia  między Bartnikami i Starostą, o którey tu wzmiankę  uczyniwszy kładziemy. Pozytek miodu jako się  pokazuje z Regestrów Dworskich y zeznan Bartników zlot.20." 

Ta puszcza nigdy do miasta Ostrowi i nigdy do mieszczan ostrowskich nie należał
a, co stwierdza odpis przywileju królowej Anny Jagiellonki 

Potwierdzony przez Zygmunta III-go; przywilej ten "podczas Incursiej 
Szwedkiej zdrapany i do przeczytania a zatym wyrozumienia cale niepodobny" 
	 "wladzą  i Powagą  Naszą  Królewską  we wszystkich punktach, 
klauzulach y kondycyach tak jako z dawna za przedków ich byly w u

żywaniu Potwierdzamy i we wszystkiem approbujemy: którego Dekretu punkta tak si
ę  w sobie mają" 	  "przy tem w każdey tydzień  wolną  mają  śrzodę  dla gajenia się  do Puszczy Naszej na susz, leżący na łom y na karczewie, oprócz drzewa wielkiego, którego bez wiadomości Dzierżawcy albo Namiestnika Jego używać  nie powinno na żadną  inszą  potrzebę  tylko do studzien, mostów y na poprawę  Ratusza tegosz Miasteczka". Przywilej powyższy został  potwierdzony 

i po ponownem wypisaniu w dniu 11 lipca 1670 r. przez Króla Michała podpisany i pieczęcią  królewską  opatrzony /patrz księga 11 Ostrowi stron.38 Archiw.Glówn. w Warsz./ ten że przywilej potwierdzili królowie: w 1677 Jan III i w 1706 August II /patrz tam żel. 
Toż 

 samo wreszcie potwierdza i zaznacza Dekret Assesoryi Koronnej z dnia 
28 marca 1789 roku /Archiw.Glów./ o nieco jednak zmienionem brzemieniu 
	  to jest we śrzodę  jest dozwolone, więc stosując się  do tych dokumentów, rzeczonym miesczanom w dzień  śrzodowy co tydzień  byle wlasnemi ich furami wrębu takowego podług jednak przepisów pomienionych 

dekretów i Lustracyj, czego im urodzony Starosta, tak przez się  jako y swoich Dworskich y Dozorców bronić  nie ma, bez żadnej jakieykolwiek y komukolwiek bądź  dla Dworu bądź  dla Gajowych opłaty, tak jednak aby drzewa na opal nie scinali, ale jak wyżej wyrażono jest ieżale drzewo brali — dozwala; na Budowę  zaś  w czasie ich potrzeby ciż  mieszczanie do urodzonego 
Starosty lub Jego Namiestnika z Regestrem potrzebnego na budowl

ę  drzewa udać  się  powinni, a ten w proporcyj potrzeby na żądane z lasów Drzewa assygnacyą  wyda y tego przez żaden sposób bronić  nie będzie ani powinien ..." 
Trzeci rozbiór Polski i rok 1795, a z nim czasy pruskie o tyle zmieniaj

ą  stosunek "puszczy" do miasta Ostrowi, że rząd pruski dozór nad nią, eksploatację  i gospodarkę  całą  przekazał  Magistratowi ewentualnie Kasie miejskiej pod nazwą  "lasu kamelaryjnego". 
Według "Etatu" /budż

etu/ z czasów pruskich zwyczajem ówczesnym na okres 
trzechletni 1802/5 do Kasy Ekonomicznej miasta Ostrowi już  mial wplynąć  "dochód z Borów y Lasów kamelaryjnych jako Remanent podług etatu forsztowego z12031 gr.17".... /patrz chiw. Akt Dawnych r.4463.Warszawa/. 

Wreszcie w 1821 r. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policyi Depart.Plocki zarządziła: zrobienie rozmiaru i porębów Lasów. - /Archiw.Akt Dawnych Nr.4464 warsz/.- 

1439 r. Swiętoslaw Oracz — kupiec drzewny 

1440 r.  Andrea  
1441 r. Vylans 
1442 r. Tomasz Raszyński — nobiles 

1443 r. Vislaus hospes in Ostrovya 
1444 r. Wyszek 
1445 r. Jan Załuska — nobiles 
1446 r. Vislaus vel Wyszek vel Wisław 

1453 r. Tomasz Raczyński 

1623 r. Rząśnicki  Stanislaw  

1633 r. Cesewski Andrzej 
1636 r. - 1637 r. Bąkowicz Joannes 
1644 r. - 1645 r. Wyskowic Jakub 
1646 r. Sobotka Marcin 
1648 r. Róg Tomasz 
1659 r.  Gutowski  Martynus 
1653 r. Gumek Joannes 
1668 r. Gumek Jan 
1682 r. Bialowąs  Stanislaw  

1682 r. Kańkoś  Stanislaw  

1701 r. Pękała Wojciech 
1708 r. Gumek 
1719 r. Gumek Micolaus 
1764 r. Ciołek Adam 
1789 r. Dobkowski Franciszek 
1790 r. Zapisek Tomasz 
1808 r. - 1809 r.Ciolkowski Andrzej 
1815 r. Zieliński-Verdun Stanislaw  

1815 r. Trzaskowski Aleksy 
1816 r. Czyszkowski A. 
1817 r. Podbielski Andrzej 
1817 r. Domaszewski 
1819 r. - 1820 r. Mościcki Ksawery 

1825 r. Mościcki 
1826 r. Gumkowski 



1829 r. - 1832 r. - 1833 r. Aleksandrowicz Karol 
1831 r. - 1832 r. Kosko Józef— zastępstwo 
1835 r. Aleksandrowicz 
1836 r.  Gerhard  
1843 r.  Gerhard  
1857 r.  Gerhard  
1863 r. Jpnczykowski Wincenty 
1868 r. Roszkowski 
1869 r. Rej chel Feliks 
1876 r. - 1878 r. Walknowski Emil 
1880 r. - 1888 r. Bieniutha 
1885 r. Obrycki 
1886 r. Parys Alojzy 
1887 r. Stratanowicz /rosjanin/ 
1890 r. Wą_sowski 

44.  Wykaz naczelników powiatu 
Ostrowskiego i Starostów 
Ostrowskich od 1866 r. do 
1936r. 
Z notatek monograficznych 
Jana Zakrzewskiego z 1936 r. 

Ostrowski powiat utworzony został  /wznowiony/ w 1866 r. 
Naczelników powiatu — Rosjan — w okresie od 1866 r. do 1915 r. było 

czterech: 1. Kirylowicz, 2. Łojko, 3. Spirydonow i 4. Jurjew. 
Ostatni z nich t.j. Jurjew uciekł  z Ostrowi w 1915 r. do Rosji — przed 

zajęciem miasta przez niemców w czasie pierwszej wojny światowej. 
W czasie okupacji niemieckiej w okresie 1915-1918 r. powiatem ostrowskim 

rządził  niemiec o nazwisku 	  
Po rozbrojeniu i wypędzeniu niemców z Kraju jesienią  1918 r. gospodarzem 

powiatu ostrowskiego był  przez kilka tygodni doktór Szaykowskim  — lekarz 
oddziału Wojska Polskiego stacjonującego w koszarach przy szosie ostrołęckiej. 
Stanowisko starosty objął  dr. Szaykowski w dniu rozbrojenia niemców t.j. 11 
listopada 1918 r. a w tymże dniu ja /t.zn. Jan Zakrzewski — przypis A.Z./ 
objąłem stanowisko sekretarza starostwa. Po paru dniach, po zorganizowaniu 
składu osobowego starostwa — powołany zostałem na stanowisko Komisarza 
Ziemskiego  pow.  ostrowskiego, podległego bezpośrednio Okręgowemu 
Urzędowi Ziemskiemu w Łomży. 

Dr.Szaykowski gospodarzył  powiatem ostrowskim przez kilka tygodni — aż  
do wyznaczenia na starostę  powiatu ostrowskiego przez władze zwierzchnie 
Józefa Szczukę  — właściciela majątku Zalesie. Następnymi starostami po 
Szczuce byli: Salingier, Dąbrowski, Olszewski, Brzęczek, Zarzycki, Witkowski 
i Muszyński. 

Po rozbrojeniu niemców w 1918 r. urząd starostwa Ostrowskiego mieścił  się  
jakiś  czas w kamienicy Ekielskiego przy ulicy Teatralnej, /na wprost elektrowni/ 
- a następnie już  tam gdzie obecnie t.j. w budynku wybudowanym przez 
b.rosyjskiego naczelnika powiatu ostrowskiego Łojkę  — na terenach 
historycznego "Dworu Królewskiego" — przy dzisiejszej szosie Warszawskiej 
/na miejscu gdzie dzisiaj jest Ogródek Jordanowski — przyp.A.Z./.- 

20 Wacław Szaykowski (L.Z.). 
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