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Actum Łomzae feria quarta ante festum 

sancti Bartholomei apostoli proxima 

anno Domini 1754to 

My rady, dygnitarze, urzędnicy ziemscy i grodzcy oraz całe rycerstwo Księstwa 

Mazowieckiego ziemi łomżynskiej i powiatów do nich należących, zjachawszy się ad solitum 

consiliorum locum legibus praescriptum Łomży na fundamencie wyraznego uniwersału 

Najjasniejszego Krola JMsci Pana Naszego Mosciwego Augusta Trzeciego szczęsliwie nam 

panującego, dnia 5 miesiąca Lipca roku panskiego 1754 w Warszawie podpisanego, na dzień 

dzisiejszy t.j. 19 miesiąca Sierpnia w tymże roku, jako wyżej przypadający, obralismy 

unanimi voce et assensu absqve gnavis contradictione wjmp. Antoniego na Jarzyłach 

Glinkach Glinkę pisarza ziemskiego i grodzkiego łomżynskiego plenum moritis et dexteritate 

virum, za marszałka, sub cujus directione cooperante ad praemissa Deo uprosilismy i 

obralismy na sejm warszawski w roku terazniejszym przypadający jwjmpp. Jana Wandalina z 

Wielkich Konczyc Mniszka podkomorzego W. X. Litewskiego Iaworowskiego i 

Szosurowskiego starostę, i Ignacego Przyjmę Przyjemskiego łomżynskiego zambrowskiego i 

kolinskiego starostę za posłów ktorym quam probatissumis et dignissimis in republica civibus 

podalismy punkta w osobliwej instrukcyi uchwalone i umówione, obtestando tychże jmściów 

amore boni publici, aby raczyli succurrere magnis virtutibus suis Kochanej ojczyznie matce 

naszej in publico consiliorum consensu będąc zapewne wyperswadowani za prace i fatygi 

około dobra pospolitego od nas prosperitatem publicam delegato od Najjasniejszego Króla 

Jmsci PNMsciwego jmp. Jana Skarzyńskiego sędzica grodzkiego łomżynskiego, przy 

punktach w instrukcyi wyrażonych, do których zdania nasze konformowalismy, za posłów zaś 

uprosilismy do I.O. Ksiązęcia Jm. prymasa cum recognitione viceregia dignitatis wjmpp. 
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Adama Jabłońskiego wojskiego łomzyńskiego i Józefa Ponikiewskiego miecznika 

gostynskiego, do jwjmp. Branickiego wojewody krakowskiego, hetmana wielkiego 

koronnego, wjmpp. Piotra Gozdawę Godlewskiego podwojewodzego łomżynskiego i 

Antoniego Kisielnickiego skarbnikowicza łomzyńskiego. Którzy to jmpp. posłowie do 

osobliwej od akt im podanej powinni się referować instrukcyi. Co zaś się tycze interesów 

ziemi naszej, aby miały suam satisfactionem secundum desideria braci naszych takowe niżej 

wyrażone uchwalamy punkta, a najprzód lubo dwa lauda nastąpiły, jedne na generale 

warszawskim, drugie w ziemi naszej, że sól suchedniową nie jmpp. dystrybutorowie ale 

Kancellarya t.j. łomzyńska, zambrowska i kolinska, aby wydawały, jakoz na fundamencie 

tychże laudów poniewaz wjmp. pisarz ziemi łomzyńskiej asygnacyą ze skarbu na wydanie 

tejże soli na całą ziemię odebrał i do ksiąg łomżyńskich per oblatam podał, lubo to zda się 

być słusznie i sprawiedliwie, przecież kiedy niektórzy jmście concives ziemi naszej mają w 

tejmierze znas sensibilitales więc fraterno we wszystkich certando affectu tak uchwalamy, że 

pomienione Kancellarye tego roku wydawać będą, in futuro zaś jmpp. dystrybutorowie przez 

dygnitarzów ziemi naszej in casu niedojścia sejmiku obrani, oddawać mają. Co się zaś tycze 

czopowego i szelężnego, ponieważ to wszystko ab ultimo laudo ziemi naszej anni 1746 in 

suspenso bez najmniejszej dyspozycyi ad praesentem actum i dyspartymentu zostało, zaczym 

ażeby każdy pro bene gestis et commodo terrae nostrae peractis mógł miec swoją 

satysfakcyą, takową tego czopowego i szelężnego czyniemy dyspozycyą. A naprzód anno 

1746 et 1747 habita ratione publicae clamitatis particularter jednak ognia miastom Łomzie, 

Nowogrodowi, Kolnowi i Zambrowowi oraz Ostrołęce hoc praecanto, aby toż miasto ratusz 

w Ostrołęce dla wygody ziemstwa łomżyńskiego wystawiło, kondonujemy. 

Pro anno zaś 1748 wjmp. Nowowiejskiemu podczaszemu buskiemu, pro anno 1749 

oo. bernardyni ostrołęckim, aby majestat boski błagali i o błogosławieństwo ziemi naszej 

prosili. Pro anno 1750 wielebnym jmpanom benedyktynkom łomżyńskim. Pro anno 1751 

wjmp. Wądołkowskiemu pisarzowi zambrowskiemu. Pro anno 1752 wjmp. 

Wądołkowskiemu regentowi zambrowskiemu, hoc praecustodito, aby funkcyą in casu 

oportuno całej ziemi naszej plemipotencyalną na trybunał radomski odprawił. Pro anno 1753 

wjmp. Godlewskiemu sędziemu grodzkiemu zambrowskiemu. Pro anno zaś praesenti 154 

wjmpp. Antoniemu Długoborskiemu podsędkowi zambrowskiemu łomżyńskiemu oddajemy. 

O ludziach zaś, którzykolwiek illegitimi thori et emancipati w ziemi naszej znajdują się, 

ponieważ dawniejsze lauda w tej mierze nastąpiły, więc tęż same ad praesens aprobujemy. 

Które laudum oraz i instrukcye wjmp. marszałkowi koła naszego ręką własną podpisawszy, 

ad acta castrensia łomzensia per oblatam podać zlecamy. 



Dzieło się w Łomzie w kosciele farnym die 19 Augusti anno Domini 1754to. 

Antoni Glinka pisarz ziemski i grodzki, marszałek koła rycerskiego Księstwa Mazowieckigo 

ziemi łomzynskiej manu propria 


