
Oprac. Zespół 

Edycja źródeł do dziejów ziemi łomżyńskiej i wiskiej i nurskiej1 

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

1634 Augustus 28        Ostrowska, gr. Rel. et Obl. No 17/[nieczytelne] 

Actum in curia 

regia Ostroviensi feria 

quinta pridie festi 

Dni Egidij Abbatis 

anno Domini 1634 

 

Obtulit nl. Joannes Pętkowski 

Laudum conventus particularis Nurensis 

My urzędnicy i wszyscy obywatele ziemie nurskiej którzyśmy się tu zjachali do Nura 

na dzień dzisiejszy na sejmik nam z sejmu przeszłego warszawskiego konstytucyą 

naznaczony. Przypatrzywszy się podatkom z drugich województw postąpionym i u nas też 

loco trojga podymnego równiając, aby wyniosło sześć poborów, p. poborca ku dawnemu 

podymnemu dwojma na na sejmiku naszym nurskim postąpionemu ma wybierać, które to 

pobory i podymne wydać mamy według konstytucyej sejmu i sejmiku przeszłych na czas 

naznaczony. A to co pp. posłowie nasi wzięli do nas na więcej postąpić podatków, tedy 

przypatrując się wielkiemu urządzeniu tak nas, jako i poddanych naszych pierwej przez 

żołnierza teraz zaś podatkami tak wielkiemi i ciężkiemi. Do tego że i gotować się mamy na 

pospolite ruszenie, tedy żadną miarą więcej teraz nie możemy postąpić, wszakże prędko sejm 

będzie, my potem z inszemi województwy pociągać równo chcemy. A co się tknie namowy 

pospolitego ruszenia dla ubogich braciej naszej, iż teraz dla niedościa konstytucyej do grodów 

siła się obywatelów nie zjachało dla niewiadomości, a mianowicie ichm. pp. urzędników 

naszych starszych nie masz przeto authoritate moderni conventus składamy sobie sejmik albo 

zjazd tu w Nurze pro feria secunda post festum sancti Mathaei Apostoli et Evangelistae 

proxima ventura, a tam sposób przystojny między sobą namówiony, teraz jednak dla 

sposobniejszego przygotowania się i porozumienia między sobą naznaczamy deputatów z 

posrzodka siebie do parafij w powiecie nurskim urodzonych ichm. pp: do nurskiej p. Adama 

 
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. 



Ciechanowieckiego i p. Jana Boguckiego, do dąbrowskiej p. łowczego i p. Marcina 

Dąmbrowskiego, do rosochackiej p. Jakóba Mianowskiego i p. Waleriana Rosochackiego, do 

czyżewskiej p. Macieja Lipskiego i p. skarbnika nurskiego, do andrzejewskiej p. Andrzeja 

Gostkowskiego i p. Jana Leśniewskiego, do zuzelskiej p. Jana olim Balthazari drugiego p. 

Jana olim Eliazari(?) Pętkowskich, do zarębskiej pp. Łukasza Sutkowskiego i Macieja 

Sureczawskiego(?) z Relaza, zaś do parafij w powiecie kamienieckim urodzonych pp. do 

wyskowskiej i ... p. Stanisława Jadamczyka Rybińskiego i p. Jana Sulczewskiego, do 

pniewskiej i zatorskiej p. Jana Gniewosza i p. Stanisława Mystkowskiego, do zarębskiej p. 

Jakóba Bielińskiego i p. Wojciecha Łosia, do niegowskiej p. Jana Jeżewskiego i p. Wojciecha 

Obręmbskiego, do dąmbrowskiej p. Andrzeja Radzymińskiego i p. Pawła Karpińskiego, do 

klembowskiej p. Mateusza Wolińskiego i p. Jakóba Łuszczewskiego, do kamienieckiej p. 

Tomasza Pogorzelskiego, p. Marcina Zembickiego, do kamionolęckiej p. Piotra 

Łochowskiego i p. Wojciecha Ponikiewskiego, do ... kowskiej p. Jana Olędzkiego stolnika 

nurskiego i p. Jana Lubikowskiego, do zostolskiej(?) p. Sebastiana Żołeckiego i p. Piotra 

Laskowskiego, do serockiej p. Ciarnowskiego komornika kamienieckiego i p. Jakóba 

Wypyskiego. W powiecie zaś ostrowskim urodzonych pp.: do parafiej ostrowskiej p. 

Aleksandra Komorowskiego marszałka koła tego i p. Andrzeja Prosienskiego, do 

goworowskiej p. Wojciecha Kuminskiego olim Stanislai i p. Walentego Ponikiewskiego, do 

czerwińskiej p. Andrzeja Grodzickiego i p. Jana Łosia, do lubotyńskiej p. Jakóba 

Podbielskiego komornika ostrowskiego i p. Wojciecha Wyssomierskiego, do jelonkowskiej p. 

Walentego Niedziałkowskiego sędziego nurskiego i p. Walentego Górskiego, do wąssowskiej 

p. podczaszego nurskiego i p. Krysztofa Górskiego, do dobrosielskiej p. Stanisława 

Kleczkowskiego i p. Waleryana Młodzianowskiego, do somowskiej p. Wawrzyńca 

Wyssomierskiego podstarościego ostrowskiego i p. Wojciecha olim Nicolai Podbielskiego, 

którzy naznaczywszy sobie czas i dzień przy kościele z bracią sie zszedszy dostatecznie 

porozumiswszy, żeby się przystojnie porachowali według Boga szczerze i sprawiedliwie 

spisali rejestra, którzy sami przez się lubo konno lubo pieszo porządnie z rynsztunkiem mogą 

odprawić tę potrzebę którzy zaś ubożsi, że nie mogą przez się przystojnie tam stanąć, tedy 

opisać wiele ich i jako mają wyprawić jednego między sobą porządnie z [nieczytelne] tą 

przystojną, które to spisanie mają przynieść na przyszły sejmik do Nura, której rejestra ichm. 

pp. urzędnicy quibus interesta i z nami wszytkiemi zrewidowawszy to co ex occassione i 

zdanie wszystkich nas będzie, postanawiam. A to postanowienie nasze zleciliśmy imp. 

marszałkowi naszemu podpisać i do grodu ad acticandum podać i ichm. pp. urzędników 

grodzkich prosimy, aby w drugich grodach aktykowali i publikować rozkazali. 



Działo się w kościele nurskim die 28 Augusti anno 1634 

Aleksander Komorowski marszałek sejmiku tego 


