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Akta sejmikowe ziemi nurskiej [materiał roboczy z zachowaniem oryginalnej pisowni]
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1643, Majus 18.  

Actum in curia regia Ostroviensi feria 

secunda post Dominicam  

Exaudi proxima  

anno Domini 1643. 

 

Obtulit gn. Joannes Chąndzikowski. 

Laudum conventus particularis Ostroviensis 

 

My dygnitarze, urzędnicy i obywatele ziemie nurskiej zjechawszy się tu do Ostrowi na 

dzień dzisiejszy za uniwersałem j. Kr. M. p n m. Naprzód z pośrodzku siebie obraliśmy jmp. 

Jana Chąndzinskiego starostę nurskiego za marszałka i dyrektora koła naszego, a 

przesłuchawszy instrukcyej nam przez jmp. Jana Brochowskiego sekretarza i posła j. Kr. M. 

przysłanej, co się tknie zapłaty wojsku ukrainnemu, trzy pobory łanowe postępujemy, które 

jmp. Wawrzyniec Wyszomierski poborca nasz dziś przez nas obrany ma począć wybierać a 

festo sanctissimae Trinitatis ad festum Nativitatis sancti Joannis Baptistae proxime venturo i 

jmp. poborca nasz a die inceptae exactionis suae przez tydzień w każdem główniejszem 

mieście d. j. w Nurze, Kamieńczu i Ostrowi rezydować i te pobory incessanter odbierać sine 

quavis mora będzie powinien i na miejsce konstytucyą teraźniejszą wojsku na zapłatę 

odwieść salvo suo salario cum rejecta sub poenis in constitutionibus samitis i resztę 

dawniejszą w konstytucyą przeszłą mianowaną sub poenis suprascriptis oddać ma. In vim 

gratitudinis j. Kr. m. p.n.m. ku dawnem poborom przez nas privati w Nurze i w Ostrowi 

postąpionem przez tegoż jmp. poborcę naszego już wybranem i przy niem będącem i ku 

jednemu czopowemu z furmanką, które a festo sanctio Adalberti in anno Domini 1642 ad 

simile festum sancti Adalberti annis praesentibus jm. wybrał, teraz de novo dwoje czopowe, 

które ma być według konstytucyej anni 1623 wybierane, które się poczęło a festo sancti 

                                                           
1
 Edycja źródłowa zrealizowana w porozumieniu z Biblioteką PAU i PAN w Krakowie w ramach podjętego 

przez ŁTN im. Wagów przedsięwzięcia dokonania całościowej edycji źródłowej akt sejmikowych łomżyńskich, 

wiskich i nurskich ze zbiorów Biblioteki PAU i PAN w Krakowie (2021-2023). 
2
 Odpisy laudów i instrukcji sejmikowych. Rkps 8335 z lat 1624-1794 znajdujących się w Tekach Pawińskiego 

(nr 18) przechowywanych w Bibliotece Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 

Materiał roboczy z zachowaniem oryginalnej pisowni. 



Adalberti proxime praeterito at olim simile festum in anno 1645 i ku dawnem retentom z 

poborów przy jm. będącem oddać obiecujemy i ex nunc tegoż jmp. Wawrzyńca 

Wysomierskiego miecznika nurskiego do odbierania obieramy. A jeśliby to troje czopowe i 

dawniejsze pobory przy jmp. poborcy będące sumie czworga podymnemu aequivalentem et 

correspondentem nie wynosiły, tedy post realem factum calculum (który jmp. poborca ma 

nam na rokach ziemskich ostrowskich post festum Nativitatis sancti Joannis Baptistae 

proxime venturo celebrandis praesentibus deputatis nostris ad calculum eundem designatis et 

judicio terrestri [nieczytelne]) de nostro aere dołożyć mamy. A jeśliby też co przy jmp. 

poborcy co nad te podatki zostało, tedy to sobie przy jm. do dalszej dyspozycyej naszej 

zostawujemy, na to sejmik ma być za złożeniem j. Kr. m. do słuchania liczby jmp. poborce 

naznaczamy do sądu ziemskiego nurskiego i do jmp. Stanisława Brzoski podkomorzego 

nurskiego z powiatów: nurskiego jmp. Marcina Milewskiego podstarościego nurskiego i p. 

Jana Pętkowskiego, z kamienieckiego jmp. Jana Olędzkiego stolnika nurskiego i jmp. 

Wojciecha Pogorzelskiego, z ostrowskiego jmp. Jakóba Komorowskiego i jmp. Stanisława 

Ponikiewskiego to oświadczywszy, iż nie chcemy decese patriae neccessitatibus reip. et 

desidencij j. Kr. m. Upraszamy j. Kr. m. p. n. m., aby sól nam według dawnych praw należącą 

solito partio et solito loco oddawana była i aby [nieczytelne] rerum suum sortietur effectum 

nieodwłocznie, ratione tego jest, że się pp. kupcy deklarują, że na towarach swoich tego 

podatku gratitudinis inscij mają. Ażeby ta nasza deklaracya do uszu j. Kr. m. prędzej doszła, z 

pośrodku siebie obieramy posły, aby j. Kr. m. referowali, ichm. pp. Stanisława Brzoskę, jmp. 

Wojciecha Pogorzelskiego, jmp. Jana Arciechowskiego, jmp. Adama Ciechanowieckiego. 

Działo się w kościele ostrowskim die 18 Maij anno Domini 1643. 

Jan Chąndzinski starosta nurski marszałek koła teraźniejszego ostrowskiego,  

Stanisław Brzoska na [nieczytelne] podkomorzy nurski mp., 

Tomasz Pogorzelski sędzia ziemie nurskiej mp., 

Jan Olędzki skarbnik nurski mp. 


