
Oprac. Zespół 

 

Edycja źródeł do dziejów ziemi łomżyńskiej i wiskiej1 

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

 

1693. Novem. 7.      Łomżyn gd. obl. No 29/277 fol. 5 f 

Actum Łomżae in curia regia 

feria tertia pridie festi Sanctorum 

Trium Regum anno  Domini 1694 

 

Obtulit nobilis Joannes Samocki. 

Oblata Laudi terrae Nurensis 

My rady dygnitarze i całe rycerstwo ziemie nurskiej zjachawszy się na miejsce 

zwyczajne konsultacyam naszym na konkludowanie sejmiku relationis grodzieńskiego 

pranitendo exemplo zerwanego sejmu, któryśmy za dyrekcyej imp. Jana z Widiszk 

Grzybowskiego starostę szulejewskiego marszałka naszego do dnia dzisiejszego limitowali, 

że ob defectum czasu natenczas wszytkie desideria ichmp. braci mieścić się nie mogły, 

takową uchwałę cum consensu braci naszych postanawiamy. 

A najpierwej że dla uspokojenia causorum fisci congrua reassumptio tych że sądów 

skarbowych ad feriam secundam post festum Beatissimae Virginis Maria Purificatione 

solemne ex judicio fisci limitowana, tedy  authoritate conventus hodiensi pro eodem tempore 

declaramus, diem et staturam non immutando tychże samych sądów. 

Zaniesiona jest także im medium nostri na ichmp. dystrybutorów non ex quo soli 

possessionem dispartitionis quaerela od ichmp. braci ukrzywdzonych, jako i na ichmp. 

egzaktorów podatków skarbowych rzeczyp., że ob defectum czasu tych skarg disquisitio 

expediri dziś nie mogła, takowe sanctum stanęło, aby ichmp. dystrybutorowie i ichmp. 

egzaktorowie sua per tempora eligendi ab hinc, jako i na przeszłym immediate do tychże 

funkcyi electi sejmiku in judiciis fisci publice czytali regestra reddantque z nich rationem, 

aby każdy iniuriatus tem prędszą per decretum mógł otrzymać satysfakcyą, in remittentes 

poenis arbitratriis sanctis ichm. judicibus ejus subselii committimus. 

                                                           
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 znajdujący się w Tekach Pawińskiego, 

przechowywanych w Bibliotece Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 

Materiał roboczy z zachowaniem oryginalnej pisowni. 



Moverat na przeszłych sejmikach quaestionem nondum vindicata z skarbu j.Kr. m. pro 

anno 1690 ziemi naszej należąca soli portio i teraz cum periculo rozerwania sejmiku 

praeticatum. Więc aby tym clarius ichm. braci enittat veritas, imp. Pawła Bystrzyckiego 

komornika granicznego kamienieckiego huic [nieczytelne] aptam znając personam, 

uprosiliśmy aby allaborare nauczył jej vindicationem, która pro eo labore jm. macedere, a 

jm. powinien będzie kwit referet fructus w skarbie na przyszłym sejmiku refferre, eo ore 

wszystkich ichm. braci declaratum. Do którego sejmiku realnego kadencyej korekturę soli 

odkładamy, aby z ukontentowaniem unius cujusqe personae expediatur. Znacznie poniesionej 

przez ogień dworu spalonego szkodzie imp. Andrzeja Wołyńskiego jako multam compotimur, 

tak stosując się do prawa pospolitego de conflagratis juramento corporalis comprobatur 

immunem od podatków do tax czterech po sobie idących, a czasu infelicis tragediae 

poprzysiężenia in castro Livonii praesentis laudi vigore mieć chcemy. I iż wszelkie 

conflagrata co ziemi naszej poniesione tenże merentur respekt niniejszej [nieczytelne] 

obowiązujemy się. Desideria jako ww. w  Chrystusie panien zakonnych ś. Benedykta w 

Łomzie, tak i ichmp. Łaszczeńskiego regenta kamienieckiego, p. Wyszyńskiego judicio 

ichmp. sędziów skarbowych committimus decernenda. Że tedy na ostatek dla osobliwej ob 

incompletum ziemie naszej officialium numerum niemałą ichm. bracia po naszą niewygodę 

ignori sejmikowych sancitorum w Łomzie niemało odległej kancelaryej ad acticandum 

podawanych, tedy moderno laudo stabilimus aby ta nasza uchwała jako i inne po sobie 

następujące ichmp. marszałkowie nasi per copias ad sequestrum judici fiscalis, ponieważ w 

ziemi naszej acta silent, z podpisami swemi odsyłamy votumus. 

Działo się w Nurze die 9 Novembris anno 1693. 

Jan z Wiszdyk Grzybowski marszałek koła rycerskiego ziemi nurskiej. 


