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Edycja źródeł do dziejów ziemi łomżyńskiej2 

 

Akta sejmikowe ziemi łomżyńskiej [materiał roboczy, z zachowaniem oryginalnej pisowni]3 

K.O.Ł. 1783-7 No 204/8 p. 232 

Feria secunda post festum Assumprionis in caelum B. V. Mariae 

scilicet die 16 mensis Augusti Anno Domini 1784. 

 

 My rady, dygnitarze, urzędnicy obywatele i całe rycerstwo ziemi łomżyńskiej oraz 

powiatów do niej należących do miasta JKMci Łomży, w miejscu Kościoła farnego obranym 

naszym zwyczajnym, za poprzedzającym uniwersałem JKMci Pana Naszego Miłościwego, 

pod dniem 20 miesiąca Maja roku pańskiego 1784go z pod pieczęci wielkiej Koronnej 

wyszłym, a dnia 20 miesiąca Czerwca roku wzwyż nadmienionego w Księgach grodzkich 

łomżynskich zaoblatowanym, zjachawszy się, najpierwiej po zagajeniu sejmiku ziemi naszej 

przez w. Jana Bończę Skarzyńskiego sędziego ziemskiego łomżyńskiego, pierwszego w 

porządku naszej ziemi urzędnika do laski marszałkowskiej zgodnemi głosy w. Antoniego 

Gozdawę Godlewskiego sędzica ziemskiego zambrowskiego pełnego cnót i przymiotów 

męża, tudzież za asesorów iako to:  

z powiatu łomżynskiego w. Szymona Tadeusza Bończę Skarzyńskiego pisarzowicza 

ziemskiego i grodzkiego łomżynskiego;  

z powiatu ostrołęckiego w. Ignacego Junoszę Drewnowskiego Komornikowicza ziemskiego 

łomżyńskiego, 

z powiatu zambrowskiego w. Jana Mierzejewskiego burgrabiego grodzkiego zambrowskiego,  

z powiatu Kolińskiego w. Nikodema Duchnowskiego burgrabiego grodzkiego łomżyńskiego, 

którzy rolę prawem 1768 roku przepisaną przysięgą w przytomności nas obywatelów 

wykonali, a potym jednomyślnością do funkcyi podelskiej jww. Floryana Junoszę 

Drewnowskiego podczaszego i sędziego grodzkiego łomżyńskiego i Synczynka Jabłońskiego 

łowczego ziemi wiskiej obralismy. Którym jww. od nas obranym posłom osobną instrukcyę 
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podaliśmy i niniejsze laudum obranych jww. posłów jako też instrukcyę onymże podaną jw. 

marszałkowi i ww. asesorom podpisać zleciliśmy. 

 Działo się w mieście JKMci Łomzy dnia 16 miesiąca Sierpnia roku pańskiego 1784. 

Antoni Gozdawa Godlewski sędzia ziemski zambrowski, marszałek manu propria. 

Szymon Tadeusz Bończa Skarzyński pisarzowicz ziemski i grodzki łomżyński z powiatu 

łomżyńskiego asesor, manu propria. 

Ignacy Junosza Drewnowski Komornikowicz ziemi łomżyńskiej z powiatu ostrołęckiego 

asesor, manu propria. 

Floryan Mieszejewski burgrabia grodzki łomżyński z powiatu zambrowskiego asesor, manu 

propria. 

Nikodem Duchnowski burgrabia grodzki łomżyński z powiatu Kolińskiego asesor, manu 

propria. 


