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Edycja źródeł do dziejów ziemi łomżyńskiej2 

 

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

Ks. Kan. z r. 1754 N 12/144 fol. 202 

Actum in curia regia Łomsensia feria 

secunda post festum sancti  

Luca Evangelista proxima 

anno Domini 1754 

Obtulit g. Stanislaus Kucharski 

My rady dygnitarze i urzędnicy, tudzież całe rycerstwo ziemi łomżynskiej zjechawszy 

się do Łomży na miejsce publicznym naszem obradom przyzwoite i zgromadziwszy się in 

unione animerum pro die decima nona octobris w roku terazniejszym 1754 do koscioła 

farnego za inotescensyami dwiema j.w.jm.p. Kazimierza z Misnka Rudzinskiego wojewody i 

generała ziem naszych wojewodztwa mazowieckiego względem obrania kandydatow podług 

zwyczajow i praw koronnych do wakujących po komorstwa i pisarstwa urzędow ziemskich 

łomżynskich na dzien dzisiejszy wyżej wspomniony determinowanych elekcyi naszych 

wydanemi ktoremu millenas ferendo gratis za takowe łaskawe około dobra pospolitego ziemi 

naszej i zupełną publicznym chęciom satysfakcyą pieczołowanie przystąpilismy najpierwej za 

dosyc czyniąc prawu, tudzież stosując się do zwyczajow przodkow naszych do obrania 

marszałka koła naszego rycerskiego jakoż obralismy consona votorum unanimitate w.jmp.p. 

Antoniego Gozdawę Godlewskiego pisarzewicza ziemskiego i grodzkiego zambrowskiego 

praestantem affectibus nostris concivem wszystkich dwoch aktow marszałkiem korego podług 

zwyczaju ad locum muneri et authoritati ejus mareschalcatus eqvestri talis praefixum 

zaprosiwszy i braterskie oswiadczenie akceptowanej dla ziemi usługi diserto ore oderbawszy 

po tym stosując się do praw naszych ojczystych terrem przodkow naszych chcąc widzie 

subelectione sacra thamidis falices successus ziemi naszej i onej tanquam secunda heroum 

matris patriotas eadem svavi consonantia zgadzających in unum votorum beneplacitum 
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obralismy kandydatow najprzod od manus podkomorstwa ww.ichm.pp. Gabryela Zaruskiego 

podsędka ziemskiego i Antoniego Glinkę pisarza urzędnikow łomżynskich, Piotra Jozefa 

Gozdawę Godlewskiego podwojewodziego ziemi łomżynskiej i Jana Kazimierza 

Nowowieskiego podczaszego buskiego tudzież do pisarstwa ww.jchm.pp. Szymona 

Skarzynskiego sędziego grodzkiego łomżynskiego, Andrzeja Gałąskę podsędkowicza 

łomżynskiego, Franciszka Bucinskiego komornika ostrołęckiego i Wojciecha Łubę 

burgabiego grodzkiego łomżynskiego ktorych publiczne et de unanimi votorum consensu et 

beneplacito obranych kandydatów subjus majestatuum et paternas gratias naj.k.jm.p.n.m. 

jako insignes in patria viros et hisce muneribus idoneos w ziemi naszej qva sago qva toga z 

antecessorow swoich i osob własnych dobrze zasłużonych i respektowanych wystawiamy 

prezentujemy i rekomendujemy oraz cum generali congresu ziemi naszej principaliter z j.w. 

wojewodą i generałem ziem wojewodztwa naszego in defesso studio zawsze około dobra 

pospolitego cum dispendio zdrowia i fortun pracującym in generalitate et specialitate 

naj.k.jm.p.n.m. regne mansvetudini et clementia oddawając się takowe zjazdu naszego zgodne 

postanowienie podpisac jm.p. marszałkowi koła naszego ręką własną i ad acta qvavis publica 

authentica podac zlecilismy. 

Działo się w Łomzie dnia 19 pazdziernika roku panskiego 1754. 

Antoni Gozdawa Godlewski pisarzewicz ziemski i grodzki zambrowski marszałek koła 

rycerskiego ziemi łomżynskiej mp. 


