
Oprac. Zespół  

Edycja źródeł do dziejów ziemi łomżyńskiej i wiskiej1 

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

 

 1691 Mart. 6.          Łomzyńska gr. obl. N 27/275 fol. 516 v. 

Actum Łomzae in curia 

regia feria quinta post 

Dominicam Invocavit  

Quadragesimalem proxima 

anno Domini 1691. 

 

Obtulit generosus Joannes Iłowski. 

Oblata laudi conventus particularis terrae Łomzensis. 

 

My rady dygnitarze i urzędnicy i wszystko ziemi łomzyńskiej i powiatow do niej 

należących rycerstwo i obywatele, którzyśmy się tu do Łomży na miejsce konsultacyom 

zwyczajne vigore limitationis pierwszego sejmiku naszego relationis pro die 6 Martii anni 

currentis zjachali. Naprzód pro more solito et usitata praxi za dyrektora koła naszego jmp. 

Jana Iłowskiego podkomorzyca łomżyńskiego na przeszłym kongresie naszym obranego do 

kontynuacyej tegoż aktu uprosiliśmy, na którem sejmiku naszym te niżej opisane bonum 

pbulicum concernentia stanowimy unanimi consensu punkta. 

 Więc kiedy przy zaczęciu i zagajeniu sejmiku naszego wielka zachodzi kwerymonia 

ichmp. Kisielnickich contra judicata consistorii Pultoviensis względem agrawacyej status 

aequestris, że ichm. bywszy sami judices et vindices in causis minoris importantia, magnis w 

tej rzeczyp. tak antecessorum suorum, jako et propriis meritis clarissimos, jakoby o 

nieoddanie dziesięciny z dóbr w posesyej swej zostających, która, że nikt do wytyczy nie 

zjachał, w jedno miejsce złożona, a z niej przykładania się do poborów według prawa 

upominano się pravis excommunicationis aggravarunt. Nadto personam quandam privatum, 

lubo spiritualem ex nullo decreto et termino zesławszy juramenta od poddanych wszystkich 

 
1 Edycja źródłowa zrealizowana 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 8332 z lat 1674-1794 znajdujący się w Tekach Pawińskiego, 

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

Materiał roboczy z zachowaniem oryginalnej pisowni. 



privatim excipere super fidelem ex decimationem praesumpserunt, a jako w tem jako honor 

Divinus przez takowe juramenta i Nominus Dei invocatio summopere laesus i pomienionych 

ichmp. Kisielnickich przez agrawowane ekskomuniki contemptus, tedy my tantis viribus 

ichm. fraterna condolendo i onym subveniendo unanimi consensu posłów do j.w. ks. 

Stanisława Dąbskiego biskupa płockiego e medio nostri uprosiliśmy, to jest jmp Tomasza 

Godlewskiego pisarza i jmp. Grabię miecznika łomżyńskich, zlecając ichm., aby według 

instukcyej sobie danej cum profundissima veneratione do pomienionego j.w.jmp. ks. biskupa 

płockiego dojachawszy, tak te ichmp. Kisielnickich injuriam, jako i inne ziemie naszej 

desideria donieśli i nomine publico ekspostulowali, w czem wsystkiem ciż ichmp. posłowie 

nasi do pomienionej instrukcyey sobie danej referować się będą. Drugie supliki i kwerymonie 

super casum fortuitum ubogich mieszczan ostrołęckich względem pogorzenia gumien cum 

crescentiis mitigando, mając respekt nad ubogimi ludźmi i kompasyą tych wszystkich, którym 

pomienione pogorzały gumna według juramenta w grodzie wykonanego z włók pięciu i 

ćwierci od płacenia poborów rat wszystkich trzech pierwszych tylko uwalniamy. Więc kiedy i 

miasto Kolno po tak wiele razy furditus prawie ogniem zniesione tak dalece, że tylko cineres 

et favillae manient, tedy nad tem komisya mając i obywatelami tamecznymi jako owych ad 

conficienda domicilia dla dalszego podatkowania zachęcić subveniendo wszystkich tych, 

którym domy pogorzały odpłacenia podatku podymnego do lat czterych według prawa 

uwalniamy. Toż i inszym pogorzelcom służyć ma. A że podatek groszowy przez nas na 

przeszłym sejmiku in exolutionem stipendorum militariom a 1 Februarii anni proxime 

praeteriti 1690 zaczynający się uchwalony ob renitentiam niektórych ichmp. braci, którzy 

propinando varios liquores w podatku cale są refragarii i temere venerunt jest sufficiens 

deklarowanej na sejmie przez ichmp. posłów naszych sumie, tedy my providendo indemnitati 

terrae, aby w dalsze nie zachodzić wojsku dobrze zasłużonemu borgi, ten podatek groszowy 

w szelężne ex nunc obracamy, a na wypłacenie tej summy deklarowanej na sejmie 

podymnych ośm i poborów ośm unanimi consensu z dóbr wszytkich królewskich, 

duchownych, i szlacheckich uchwalamy i stanowiemy, które in Aprili anni currentis, aby tem 

bardziej rycerstwo na przyszłą, da Bóg, kampanią zachęcili, wydawane być mają. Do których 

wybierania e medio nostri uprosiliśmy z powiatów, to jest: łomżyńskiego i kolińskiego jmp. 

Andrzeja Gałąskę komornika ziemskiego łomżyńskiego, z ostrołęckiego i zambrowskiego 

jmp. Jana Olszewskiego solarium zwyczajne podług przeszłego laudum ichm. pozwalamy in 

supplementum których podatków pogłówne na ludzi loznych gdziekolwiek zostających i tych, 

którzy protekcyami się kościelnemi zasłaniają, na poświątne uchodzą, także na ludzi w 

puszczach łomżyńskich i ostrołęckich i wszystkich mieszkańców tamecznych wkładamy, 



którzy do rąk ichmp. poborców oddawać powinni będą sub libera captivatione od ichmp. 

poborców oddawać powinni będą sub libera captivatione od ichmp. poborców. Tych zaś, 

którzy puszczach mieszkają, panowie administratorowie fideliter spisać i regestr spisawszy 

super fidelitatem czego w grodach poprzysiądz i on do ręki ichmp. poborców oddać powinni 

będą. Podatek szelężny ma się poczynać a die 1 Martii anni currentis, który in suplementum 

podatków pomienionych przez nas uchwalonych za dyspozycyą jmp. chorążego 

łomżyńskiego i komisarza ziemi naszej cedere ma. Także i groszowe za półroka ultima 

Januarii anni currentis ekspirujące, jako się ex calculo w sądach skarbowych pokaże, do 

tychże podatków aplikujemy. Cokolwiek zaś ex Februario tego podatku acccedere mogło, to 

in vim gratitudinis ichmp. administratorom kondomujemy. Więc że ciż ichmp. 

admnistratorowie deduxerunt w kole naszem, jako niektórzy szynkując piwa i gorzałki, tak są 

refragarii, że cale in post positionem legis et sancitorum terrae podatku groszowego 

wypłacać tenere recusant, na co delaty osobliwe produxerunt, tedy my subveniendo commodo 

terrae i tych refragarios, aby do pomienionego adigere podatkowania w tem jmp. starosty 

łomżyńskiego naszego w.m.p., aby de renitentibus egzekucye per substitutos suos czynił, jako 

sam publice deklarował, upraszamy. 

A ichmp. administratorowie aby te delaty intra spatium quatuor septimanarum 

exequuntur, na które asygnacye jmp. chorąży łomżyński i komisarz nasz wyda, zlecamy serio 

ichm. temuż respektorowi jmp. starosty naszego. Zalecamy jmp. Jana Łubę podstarościego 

grodzkiego zambrowskiego, aby similem de renitentibus suis mógł mieć executionem suam. 

Sądy skarbowe że są dla dalszego pożytku w ziemi naszej i kalkulacyej ichmp. poborców 

wielce potrzebne, tedy upraszamy ichmp. sędziów skarbowych przez nas in antecessum 

uproszonych, aby one dalszej nie litując prace, reasumowali którym dzień 17 miesiaca 

września naznaczamy, in vim zaś gratitudinis, że jmp. podkomorzy ziemie naszej z podatku 

czopowego sobie za koszty i prace sejmowe kondonowane tymże ichmp. sędziom skarbowym 

zł. 1,000 ustępuje, tedy my jako teraz dla wielkiego podatkowania penitus peculio publico 

exhausti bratersko jm. podziękowawszy ex subsequenti contributione simili ducillari to 

rekompensować deklarujemy. Więc że na teraźniejszy rok należy nam sól suchedniowa, tedy 

do rozdania i rozdzielenia onej upraszamy z powiatów: łomżyńskiego jmp. Wacława 

Sulkowskiego, z ostrołęckiego jmp. Szymona Niestojewskiego, z zambrowskiego jmp. 

Stanisława Jałbrzykowskiego, z kolińskiego jmp. Stefana Zakrzewskiego, upraszając ichm., 

aby tę sól pro justo et aequo według tak rocznego dyspartymentu rozdali i regestra dystrybuty 

swojej ad acta podali, z której soli jmp. staroście naszemu beczek 20, ichm. oo. Jezuitom 

łomżyńskim beczek 2, ichmp. zakonnym łomżyńskim beczek 2, oo. Bernardynom 



ostrołęckim beczek dwie kondonujemy, oprócz tej soli, która ichm. na dobrach aequaliter z 

nami [nieczytelne] , która przy jmp. dystrybutorze łomżyńskim zostawać ma. A że niektóre 

jeszcze desideria na teraźniejszym sejmiku pomieścić się nie mogły,tedy tenże sejmik pro die 

2 mensis Octobris anni currentis sub eodem directore limitujemy i prorogujemy. Które to 

punkta przez nas naszego podpisać i one do akt grodzkich łomżyńskich podać zleciliśmy. 

Działo się w Łomzie w kościele farnym dnia 6 marca roku pańskiego 1691. 

Jan Franciszek Iłowski marszałek koła rycerskiego 


