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Łomż. oblat. 

239 f. 464 

11.3.1733 

Actum Łomzae feria quarta 

 post dominicam Laetare quadragessimalem 

proxima, anno Domini 1733. 

Obtulit Leo Chomętowski. 

Laudum conventus terrae Lomzensis. 

My rady, dygnitarze, urzędnicy ziemscy i grodzcy i wszystko rycerstwo ziemie 

łomżyńskiej zjachawszy się na miejsce obrad naszych na dzień dzisiejszy za uniwersałem 

jo.ks.jmci prymasa, n.w.m.p. i dobrodzieja życzyliśmy sobie et totis votis desideravimus 

sejmik antekowokacyonalny według zbawiennych przezornych i nader chwalebnych tegoż j.o. 

ks. jmci prymasa insynacyi w jako najlepszej harmoniej zacząć i zakończyć, ale że in ipso 

limine na obraniu marszałka zachodząća między niektórymi ichm. o tę dyrekcyą żywa 

konkurencya nie dopuściła nam tego szczęścia: tedy przykładem cnych antenatów naszych 

według dawnych zwyczajów sub interregnis praktykowanych nie chcąc deserere ziemie 

naszej sine consilio, justitia et securitate, wzięliśmy przed się sposób salwowania i 

asekurowania onej przez konfederacyą, do której w imię pańskie wszyscy zgodnie pośliśmy, 

fide, honore et conscientia sprzysięgliśmy się i obowiązali jeden drugiego nie odstępując, 

zgodą, jednością między sąbą utrzymywać i promowować, tak abyśmy każdego czasu w 

każdej okoliczności i potrzebie byli unius labii, mając cor unum et animam unam i póty w tej 

konfederacyej jednostajnej i nierozdzielnej trwać i zostawać przyrzekamy sobie, póki dobroć i 

opatrzność boska nie przywróci nam veterem consiliorum formam, Której to naszej 

konfederacyej pro lapide angulari zgodę i jedność założywszy, uprosiliśmy zgodnie za 
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marszałka w.jmp. Ignacego z Przyjmy Przyjemskiego starostę ziemie naszej i przydaliśmy 

jegomości e medio nostri za konsyliarzów ww. ichm. pp. Jana Staniszewskiego chorążego 

łomżyńskiego, Mikołaja Zenona Suskiego sędziego ziemskiego zambrowskiego; którzy ichm. 

pp. marszałek i konsyliarze wykonali zaraz jurament in eam rotam. „Ja N. przysiegam Panu 

Bogu wszechmogącemu w Trojcy świętej jedynemu, iż idąc do konfederacyej non alio motivo 

et intentione, tylko circa tuitionem wiary świętej katolickiej rzymskiej, wolnej elekcyi króla 

przyszłego, praw i wolności, zgodę jedność utrzymywać będę i nigdy do żadnej przeciwnej 

strony wiązać się nie będę i cudzoziemca prawować nie będę”. 

Tandem przeczytawszy uniwersał i list jo. ks.jmci prymasa za ojcowską jego 

manudukcyą w teraźniejszej konsultacyej naszej postąpiliśmy sobie. Naprzód posłów na 

przyszłą konwokacyą e medio nostri zgodnie obraliśmy, to jest, ww. ichm. pp. Tomasza 

Zielińskiego podkomorzyca łomżyńskiego i Michała Suskiego, którzy wykonali przysięgę na 

tę funkcyą juxta hanc rotam. „Ja N. przysiegam Panu Bogu wszechmogącemu w Trójcy 

świętej jedynemu, iż zlecone sobie w instrukcyej punkta przy utrzymaniu wiary świętej 

katolickiej, praw i wolności, tudzież ułożenia regiminis futuri szczerze i podciwie żadną się 

prywatą, ani obietnicą nie uwodząc i ojczyznie nie szkodząc, popierać będę, a cudzoziemca 

promowować nie będę. Tymże ichmościom a parte daliśmy instrukcyą naszę, obligując 

onychże, aby in publico universali consiliorum theatro pro religione et libertate szczerze 

pracowali, punkta instrukcyej promowowali, żadnym się respektem ani prywatą, nie uwadząc, 

tak aby ani przed Bogiem, ani przed nami nie mieli nic ad excusandum, a że swoim kosztem 

tę funkcyą odprawić deklarowali się tedy onymże gratam memoriam spondemus. 

Ponieważ zaś regna sine justitia sunt mera latrocinia a przytem pokój wewnętrzny i 

bezpieczeństwo gruntowne być nie może, więc za zgodą powszechną dla administrowania 

świętej sprawiedliwości uskromienia wszelkich występków i ukarania onych, sądzenia oraz 

spraw podczas interregnum wynikających, do sądu kapturowego obraliśmy sędziów ww. 

ichm. pp. Ignacego z Przyjmy Przyjemskiego starostę i marszałka konfederackiego, Jana 

Staniszewskiego chorążego łomżyńskiego, Mikołaja Zenona Suskiego sędziego ziemskiego 

zambrowskiego, Zygmunta Gozdawę Godlewskiego stolnika, Antoniego Rostkowskiego 

podczaszego Wacława Kisielnickiego podstolego, Kazimierza Skrodzkiego łowczego 

łomżyńskiego, Jakóba Gozdawę Godlewskiego pisarza ziemskiego i grodzkiego 

zambrowskiego, Jana Gromadzkiego wojskiego, Wojciecha Barzykowskiego miecznika, Jana 

Kisielnickiego skarbnika, Tomasza Zielińskiego podkomorzyca łomżyńskich, Stanisława 

Tymińskiego zambrowskiego, Walentego Godlewskiego kolińskiego podstarościch i sędziów 

grodzkich, Jana Rykaczewskiego regenta, Bartłomieja Wądołkowskiego wice regenta 



łomżyńskich, Kazimierza Godlewskiego zambrowskiego, Macieja Filipkowskiego 

kolińskiego regentów, Michała Strykowskiego miernika ziemskiego łomżyńskiego, Pawła 

sędzica ziemskiego łomżyńskiego i Jakóba Zbierzchowskich, Adama Tyminskiego miecznika 

żytomirskiego, Stanisława Pokrzywnickiego chorążego znaku pancernego jw.jmci ks. biskupa 

krakowskiego, Wojciecha Ponikiewskiego, Gabryela Zaruskiego, Zygmunta Wyszkowskiego, 

Bonifacego Grudowskiego, Józefa Mrozowskiego ziemskiego ostrołęckiego, Szymona 

Skarzyńskiego, Kazimierza Krajewskiego, Mateusza Dmochowskiego, Kazimierza Nagórkę 

ziemskich zambrowskich komorników, Jana Danowskiego Kolińskiego, Antoniego 

Długoborskiego zambrowskiego burgrabiech, Wacława komornika ziemskiego ostrołęckiego, 

Hilarego stolnika nowogrodzkiego, Franciszka Trzasków, Waleryana Polekszę, Marcina 

Konarzewskiego, Waleryana Żebrowskiego komorników ziemskich ostrołęckich, Jana 

Jamiołkowskiego burgrabiego grodzkiego zambrowskiego, Michała Zełkowskiego, Jerzego 

Skrodzkiego, Dyonizego Zaleskiego sędzica ziemskiego zambrowskiego, Stanisława 

Opackiego miecznikowicza wizkiego, Józefa Tyszkę, Antoniego Grzymałę burgrabiego 

grodzkiego zambrowskiego, Wacława Drewnowskiego, Grzegorza Szumowskiego 

burgrabiego grodzkiego łomżyńskiego, Pawła Czartoryskiego, Andrzeja Nowowieskiego, 

Bartłomieja Krajewskiego, Szymona Saniewskiego burgrabiego grodzkiego zambrowskiego. 

Którzy to ichm. zjachawszy tu do Łomży, na ratuszu przysięgę według prawa wykonawszy, 

sądy swoje zaczną, które lubo się juxta legem et veteres praxes we trzy niedziele zaczynać by 

się powinny po obradzie naszej, ale że hebdomada sancita i zwyczajne chrześciańskie 

nabożeństwo tamten czas zabiera, tedy termin zaczęcia tych sądów w poniedziałek po 

przewodniej niedzieli onymże naznaczamy. Podczas tego interregnum, kiedy i pisarstwo 

ziemi naszej wakuje susceptę custodiam et adtendentiam actorum jmp. regentowi 

łomżyńskiemu spólnie z jmp. wiceregentem łomżyńskim vigore laudi praesentis 

committendo, obligujemy onych, aby dla tem lepszego porządku i wygody naszej jeden z 

ichmościów circa acta był praesens tu w Łomzie akt mocą pisać takowy. Actum Łomzae in 

curia regia sub interregno feria etc., początek zaś do tranzakcji wszelkich coram judicio et 

actis captoralibus vigore laudi terrae istius institutis et reservatis personaliter camparens etc. 

Jak tedy tu w Łomzie, tak i w Zambrowie pro commoditate publica acta in fundamento praw 

dawnych, zwyczajów i uniwersału jo.ks. jmci prymasa stworzyć wszelkie tranzakcye 

przyjmować tak jmp. pisarzowi zambrowskiemu jako ichm. pp. regentowi i wiceregentowi 

łomżyńskiemu ex nunc pozwalamy, do inventowania zaś ksiąg sąd kapturowy naznaczy 

komisarzów, którzy i pierwszy regestr zweryfikują i nowy należycie spisać powinni będą.  



Jw. jmci ks. biskupowi płockiemu pasterzowi naszemu, jw. jmci. wojewodzie 

mazowieckiemu, regimentarzowi wojska koronnego generalnemu, aby jmp. marszałek koła 

naszego quam competentissime odpisał, onegoż obligujemy. Tudzież instantissime upraszamy 

i afektem naszym obtestamur, aby według dawnych praw i uniwersału ks. jmci prymasa miał 

pilne oko na wszystkie strony ziemi naszej, providendo jej omnem securitatem, jeżeliby się 

gdzie pokazywali ludzie swywolni, aby ich kazał łapać, do więzienia rzucać dla sądzenia ich i 

karania w sądach kapturowych, do czego jeżeliby potrzebował majores vires, aby 

konwokował przez listy pobliższą bracią, znosząc się w tem tak z jmp. pułkownikiem jako 

ichm. pp. rotmistrzami, ktoby zaś z braci nie chciał asystować jmp. staroście, albo od niego 

ordynowanemu, takowy w sądzie kapturowym respondere będzie powinien, gwoli czemu i 

dla tem większej i predszej gotowości, a oraz dla tem sposobniejszego wybrania się na 

przyszłą elekcyą, obraliśmy za pułkownika w.jmp. Jana Staniszewskiego chorążego 

łomżyńskiego i rotmistrzów naprzód w powiecie łomżyńskim do pierwszej chorągwi 

pomienionego jmp. pułkownika, w powiecie zambrowskim w.jmp. Antoniego Rostkowskiego 

podczaszego łomżyńskiego, w kolińskim w.jmp. Wacława Kisielnickiego podstolego 

łomżyńskiego, w ostrołęckim w.jmp. Mikołaja Suskiego sędziego ziemskiego 

zambrowskiego, sędzią zaś wojskowym jmp. Jana Kisielnickiego skarbnika łomżyńskiego. 

Którym to ichm., tudzież i w.jmp. marszałkowi konfederacyi naszej, ponieważ usługa i 

funkcya ich znacznego potrzebuje kosztu, tedy na przyszłym sejmiku relacyjnym rekompensę 

obmyślić deklarujemy. 

Stosując się zaś do prawa tituło okazywania, popis na poniedziałek po przywodnej 

niedzieli składamy: Podatek czopowego i szelęznego przez konstytucyą anni 1717 ad liberam 

dispositionem województwom i ziemiom zostawiony, aby w ziemi naszej per neglectum nie 

upadł na sądach kapturowych rozporządzić i do egzekucyej jego e medio ichm. pp. sędziów 

administratora obrać i on od najpierwszego zaległego egzekwować et ad publicum aerarium 

składać porządkiem i sposobem, jaki między sobą ichm. pp. sędziowie kapturowi postanowią 

i opiszą, onymże liberam facultatem et postestatem dajemy. Poważając sobie distincta 

aestimatione et veneratione godność prymacyalną rekognoskując oraz z należytą 

wdzięcznością onejże continua in publicum studia, uprosiliśmy za posłów do jo.ks. jegomości 

ichm. pp. Hilarego Trzaskę stolnika nowogrodzkiego i Józefa Mrozowskiego komornika 

ziemskiego ostrołęckiego, którym a parte daliśmy instrukcyą obligują ichmościów, aby przed 

konwokacją tę funkcyą odprawili.  

Stosując się do dawniejszych laudum naszego favore praegrawowanych dóbr 

niektórych podatkiem pogłównego, które teraz płaciemy, ponieważ toż laudum skutku swego 



nie wzięło, tedy ten interes do sądu kapturowego odsyłamy. Reasumująć punkt anterioris 

laudi o lóźnych napisany, którzy media vitae w tej ziemi szukają, a żadnego podatku nie 

płacą, aby przecie ile tyle contribuant, tedy najpierwej konskrypcyą onych, sądząc być 

potrzebną, zleciliśmy ją niżej wyrażonym ichmościom jako to w powiecie łomżyńskim jmp. 

Grzegrzowi Szumowskiemu burgrabiemu grodzkiemu łomżyńskiemu, w zambrowskim jmp. 

Kalińskiemu, w kolińskim jmp. Wszeborowskiemu, w ostrołęckim jmp. Bartłomiejowi 

Trzasce. Którzy to ichm. aby wszytkich lóźnych, nikogo nie ochraniając, fideliter spisali ante 

incidentiam sądów kapturowych, sąd zaś kapturowy aby propocyonalne na nich założył 

pogłówne, onemuż committimus. A miasto Ostrołękę obligujemy, aby przy moście dało 

baczenie i gdy jaki lóźny do Prus albo na Żuławy będzie wędrował bez atestacyi, żeby go 

przytrzymało i dawało znać do sądu kapturowego sub poenis arbitrariis per judicium 

capturale irrogandis. In locum nieboszczyka jmp. Alojzego Brzozowskiego dystrybutora 

powiatu zambrowskiego, aby powiat nie miał jakiej trudności albo zawodu w odebraniu soli 

suchedniowej, laudo praesenti substituimus jmp. Tomasza Zakrzewskiego, który według 

dawnych regestrów ma wydawać asygnacye na sól. Desiderium jmp. Jana Kulikowskiego 

względem obmyślenia alicujus subsidii pecuniarii jako po dwa razy ogniem pożarowym 

znacznie od Pana Boga dotkniętego, tudzież oo. Bernardynów ostrołęckich prosbę o 

wspomożenie przez jaką znaczną jałmużnę, na których ma być dyspozycya czopowego i 

szelężnego odsyłamy. A że przez nasze sejmikowanie w kościele farnym różne się szkody z 

nacisku braci dzieją, więc aby ad interim jmp. regent łomżyński z administracyej swojej 

czopowego i szelężnego do rąk jmci ks. proboszcza łomżyńskiego na reparacyą ławek i co się 

zepsowało wyliczyć nieodzwłocznie złp. sto, onegoż obligujemy et pro persoluto in 

rationibus przyjmiemy. Które to laudum nasze i w niem wszytkie zgodnie opisane punkta 

jako strzymać i wypełnić wzajemnie sobie przyrzekamy, tak oneż dla lepszej wiary i wagi 

jmp. marszałkowi naszemu imieniem naszem podpisać zleciliśmy. 

Działo się w Łomzie in loco consultacionem solito die 11 Martii 1733 anno. 

Ignacy z Przyjmy Przyjemski łomżyński, zambrowski, koliński starosta, marszałek koła 

rycerskiego konfederacyi ziemie łomżyńskiej.  


