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Edycja źródeł do dziejów ziemi łomżyńskiej2 

 

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

1764 Februar. 6             Łomżyń. gr. obl. N 5/242 fol. 290/315 

Actum Łomzae in curia regia  

sub interregno feria quarta 

post festum Pucificationis Gloriossimae 

Virginis Mariae  proxima 

anno Domini 1764 

Obtulit generosus Mathias Chludzieński 

Laudum conventus particularis Łomzensis 

My rady dygnitarze, urzędnicy ziemscy, grodzcy i rycerstwo ziemi łomzieńskiej, to 

jest, ww. ichmp.: 

Antoni Glinka podkomorzy ziemi łomzieńskiej, starosta makowski, 

Ignacy Przyjemski łomzieński, koleński, zambrowski starosta, 

Antoni Małachowski starosta ostrołęcki, 

Romuald Wyszkowski podczaszy, podstarosta i sędzia grodzki koleński, chorąży chorągwie 

pancernej j.w.jmp. Skorzewskiego podkomorzego poznańskiego, 

Gabryel Zaruski podsędek ziemski, 

Ludwik Mostowski cześnik, 

Adam Jabłoński wojski, 

Jan Kisielnicki skarbnik łomzieńscy, 

Bartłomiej Wądołkowski pisarz ziemski i grodzki, 

Kaźmierz Gozdawa Godlewski podstarosta i sędzia grodzki zambrowski, 

Antoni Bukowski cześnik czerniechowski, 

Jan Drewnowski komornik graniczny łomzieński, 

Zygmunt Mrozowski miecznik ziemi rożańskiej, 
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Dyonizy Zaleski liwski, Antoni Zbierzchowski wołyński stolnikowie, 

Szymon Suski sędzic ziemski zambrowski, 

Stanisław podstolic łomzieński, Józef skarbnikowicz wizki Kisielniccy, 

Józef Grudowski cześnik Inflantski, 

Daniel Mieczkowski sędzic koleński, 

Adam Łempicki, Roch Klicki komornicy ziemscy łomzieńscy, 

Józef Barzikowski miecznikowicz łomzieński, 

Jakób Wiszowaty koleński, Józef Wądołkowski zambrowski regentowie ziemscy i grodzcy, 

Józef i Onufry Wyszkowscy łowczycowie bielscy, 

Antoni Zaruski łomzieński, Antoni Grzymała zambrowski miernikowie, 

Szymon Skiwski rotmistrzowicz drohicki, 

Paweł Chojnowski komornik łomzieński, 

Andrzej Gałązka podsędkowicz łomzieński, 

Ferdynand Korbowicz Skarbnikowicz bracławski, 

Aleksander i Stanisław Mostowski cześnikowiczowie łomzieńscy, 

Karol Walewski koleński, Tomasz Truszkowski łomzieński komornikowie ziemscy, 

Józef Mrozowski miecznikowicz rożański, 

Konstanty Skrodzki koleński, Antoni Krajewski zambrowski komornikowie ziemscy,  

Andrzej Szumowski, Wojciech Łuba, Piotr Tyszka, Józef Buczyński, Adam Podbielski 

burgrabowie grodzcy łomzienscy, 

Leon Filipkowski, Wojciech Rakowski burgrabiowie grodzcy koleńscy, 

Kazimierz Kołakowski, 

Paweł Kruszewski skarbnik łomzieński, 

Józef Sasinowski, 

Jan Duczymieński, 

Andrzej Bruleński, 

Paweł Chludzieński, 

Aleksander Czaplicki, 

Gaspar Krajewski, 

Paweł Ramatowski, 

Grzegorz Szumowski, 

Marcin Wyszomierski burgrabia zambrowski, 

Fabian Jeziorkowski, 

Jan Mostowski czesnikowicz łomzieński, 



Jakób i Teodor Danowscy, 

Wojciech Wykowski, 

Józef Obydzieński, 

Bartłomiej Filipkowski, 

Paweł Skrocki, 

Gabryel Danowski, 

Wiktoryn Wiszowaty, 

Józef Gniazdowski, 

Tomasz Klicki, 

Maciej i Paweł, Wojciech Wawrziniec Chludzieńscy, 

Józef i Stanisław Kołakowscy, 

Jan Gromadzki, 

Łukasz Wścieklica, 

Wacław, Wojciech, Franciszek, Jan i drugi Franciszek i Jan tudzież i Mikołaj Włotkowscy, 

Mateusz Skrocki, 

Franciszek i Mikołaj Rykaczewscy, 

Wojciech, Michał, i Grzegorz i Maciej Rudzcy, 

Jakób Borzymowski, 

Walenty Drożęcki, 

Waleryan i Gaspar Borawscy, 

Piotr Drożęcki, 

Walenty Ossowski, 

Jan Wądołkowski, 

Wojciech i Leon Krajewscy, 

Mateusz Kossakowski, 

Szymon Mioduszewski, 

Grzegorz Wądołkowski, 

Stanisłąw Tyszka, 

Gaspar Milewski, 

Piotr Gacki, 

Wojciech Szumowski, 

Kazimierz Krajewski, 

Stanisław Dąbrowski, 

Piotr, Jakób, Wawrzeniec, Franciszek, Benedykty Dłużniewscy, 



Michał, Jan i Tomasz Staniszewscy łowczycowie łomzieńscy, 

Stefan Kulesza, 

Jakób i Stanisław Bruleńscym 

Wojciech Zaleski, 

Szymon Zagroba, 

Michał Zaleski, 

Stanisław Żebrowski, 

Józef Sudkowski, 

Walenty Cholewicki, 

Kazimierz Krajewski, 

Bartłomiej Wdziekuński, 

Grzegorz Gosiewski, 

Maciej Gacki, 

Szymon Gosiewski, 

Jakób Zaręba, 

Andrzej Prosieński, 

Jan Przezdziecki, 

Szymon Jałbrzykowski, 

Jan Modzewski, 

Fabian Dzwonkowski, 

Jan Podbielski, 

Andryan i Wojciech Lubiejewscy, 

Maciej Prosieński, 

Jan Gniazdowski, 

Kazimierz Prosieński, 

Adam Filochowski, 

Szymon Dobkowski, 

Wicenty Krajewski, 

Krzysztof Damięcki, 

Józef Stepnowski, 

Maciej i Paweł Chełstowscy, 

Ignacy Żebrowski, 

Walęty Damięcki, 

Michał Gerwatowski, 



Łukasz, Wojciech, Grzegorz Bobieńscy, 

Adam Jarmutowski, 

Szymon Modzelewski, 

Andrzej i Florjan Stepnowscy, 

Antoni, Franciszek, Kazimierz, Władysław, Wojciech, Józef Mierzejewscy, 

Maciej Bobieński, 

Wojciech Wawrzeniec Konopkowie, 

Paweł Kołaczkowski, 

Paweł Chojnowski, 

Paweł, Adam, Bartłomiej, Krzysztof, Stanisław, Szymon, Józef, Sebastjan, Jacenty, Jakób 

Mierzejewscy, 

Marcin Chojnowski, 

Tomasz Dłużniewski, 

Walenty Łoszewski, 

Andryan Pieńkowski, 

Jacenty Mściwujewski, 

Walenty Chojnowski, 

Piotr Jarmutowski, 

Bartłomiej Żebrowski, 

Tomasz Stepnowski, 

Wojciech Żebrowski, 

Kadzmierz Szczycieński, 

Jan Głazewski, 

Walenty Mostyło, 

Antoni Grabowski, 

Jakób Wojsz, 

Marcin, Floryan i Felicyan Tyszkowie, 

Jakób i Wojciech Dąbkowscy, 

Gaspar Tomasz i Jakób Mierzejewscy, 

Sebastyan Czarnowski, 

Piotr, Idzi i Antoni Mierzejewscy, 

Jakób Wrzosek, 

Andrzej i Szymon Chojnowscy, 

Paweł i Piotr Łubowie, 



Grzegorz Chojnowski, 

Antoni Jastrzębski, 

Michał Mierzejewski, 

Łukasz Konopka, 

Maciej i Wojciech Modzelewscy, 

Wojciech Boguski, 

Jan Grzymała, 

Tomasz i Antoni Żebrowscy, 

Franciszek i Macie Modzelewscy, 

Jakób Boguski, 

Jan Chojnowski, 

Antoni Tyszka, 

Maciej Opęchowski, 

Jan Trzaska, 

Franciszek Dąbkowski, 

Mateusz Kurpiewski, 

Stanisław Truszkowski, 

Adam Jastrzębski, 

Franciszek i Felicyan Chojnowscy, 

Marcin Jankowski, 

Józef Sulkowski, 

Adam Gardocki, 

Antoni Popkowski, 

Józef Kołakowski, 

Józef Mściwujewski, 

Stanisław Cwalina, 

Józef i Antoni Komorowscy, 

Jakób Borzymowski, 

Franciszek Kozikowski, 

Stanisław Kołakowski, 

Jan Roginski, 

Franciszek Konopka, 

Jan Gromadzki,  

Tomasz Wszczeklica, 



Karol, Antoni i Jan Gorscy, 

Stanisław Slesieński, 

Paweł Skrodzki, 

Józef, Tomasz i Adam Rakowscy, 

Stanisław i Szymon Włodkowscy, 

Szymon i Tomasz Grzymałowie, 

Antoni Janiszewski, 

Antoni Wszeborowski, 

Tomasz Mieczkowski, 

Wojciech Rudzki, 

Piotr Drożęcki, 

Piotr Włodkowski, 

Adam Buczyński, 

Wojciech Dąbkowski, 

Jan i Stanisław Filochowscy, 

Szymon Łuba, 

Wojciech i Jan Chrostowscy, 

Józef i Stanisław Olszewscy, 

Walenty Szlaski, 

Szymon Kaczynski, 

Jan Grabowski, 

Wojciech Stepnowski, 

Mateusz Olszewski, 

Ignacy Grabowski, 

Antoni Łaguna, 

Józef Lubiejewski, 

Michał Gumkowski, 

Andrzej Mieczkowski, 

Szymon Szabłowski, 

Andrzej Jakacki, 

Michał Tyszka, 

Marcin Mierzejewski, 

Franiszek Herbowski, 

Szymon Gałecki, 



Antoni Grabowski 

i inni in magno caetu zjechawszy się na miejsce obrac naszych zwyczjne na dzień dzisiejszy, 

to jest 6 miesiąca lutego roku pańskiego 1764 za uniwersałem j.o.ks.jm. Właysława 

Łubinskiego arcybiskupa gnieznienskiego legati nati korony polskiej i w.ks.l. prymasa i 

pierwszego książęcia, który gdy nas upewniać raczy o wypełnionych Boskich na 

najjaśniejszym Auguście III królu naszym polskim śmiertelności wyrokach oraz zachęcając 

do jedności, miłości i wspólnego ojczyzny ratowania, jako jednej matki synów, więc tę jego 

insynuocye zbawienne sprawiły to w nas pragnienie, abyśmy sejm terazniejszy 

antekonwokacyjny według przezornych i chwalebnych jego sentymentów w dobrej 

konfidencyi i przyzwoitej w terazniejszej sytuacyiprzyjaźnie zaczęli i zakońćzyli, ale kiedy 

konkurencye laski marszalkowskiej ichmp. braci zgodnychdo tej funkcyi nam tego szczęścia 

nie dopuściła, zaczym nie odstępując przykładów onych antenatow naszych i innych dawne 

szacując zwyczaje sub interregnis praktykowane nie chcąc widzieć ziemi naszej bez rady, 

sprawiedliwości i bezpieczeństwa, wziąwszy na pomoc Boga Zastępów, Królowej Polski i 

świętych patronów, pośliśmy do konfederacyi per pluralitatem votorum wszyscy, 

obowiązując się wiarą, honorem i sumieniem nie odstępować się, zgodę jedną jedności 

między sobą utrzymywać i promowować, jako onym i kochającymojczyznę Polakom należy i 

puty w tej jednostajnej i nierozerwanej trwać lidze i konfederacyi per pluralitatem votorum 

postanowionej, puki nieograniczona i niepojęta dobroć Boska dzieła bez fundamentu 

ugruntować nie możemy, więc pluralitate votorum obraliśmy za marszałka w.jmp. Ignacego z 

Przyimy Przyjemskiego łożyńskiego, kolińskiego, zambrowskiego starostę powagą, 

zasługami i kredytem w ojczyznie i ziemi naszej dystyngowanego i aby mu mogło levius być 

to onus, przydaliśmy pro consiliariis w.ichmp. Romualda Wyszkowskiego podczaszego ziemi 

łomżyńskiej, podstarostę i sędziego grodzkiego kolińskiego, chorążego chorągwi pancernej, 

j.w.jmp. Skarzewskiego podkomorzego poznańskiego, Bartłomieja Wądołkowskiego pisarza 

ziemskiego i grodzkiego zambrowskiego, którzy ww.ichm. marszałek i konsylyarze lubo 

plenam merentur fidem u nas, jednakże zaraz in eam wykonali jurament rotham: „Ja NN 

przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Ś-tej Jedynemu, że idąc do konfederacyi 

non alio motivo et intentione tylko circa tuitionem wiary ś. katolickiej rzymskiej wolnej 

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

przeciwnej strony wiązać się nie będę i nie cudzoziemca, tylko Polaka ex patre et matre 

urodzonego, wolności i prawa nasze znającego promowować będę”, (przysięgali). Po którem 

obraniu ww. marszałka i konsylyarzów przystąpiliśmy do przeczytania listów i punktów do 

instrukcyi j.o.ks.jm. prymasa i j.o.jmp. Branickiego kasztelana krakowskiego, hetmana w.k. i 



jw.jmp. Bielinskiego marszałka w.k., do ziemi naszej pisanych, potem obraliśmy na przyszłą, 

da Pan Bóg, konwokacyą e medio nostri concives et possessionatos wielkich imion, tak przez 

swoich antecesorów, jako przez siebie samych i własnych przymiotów do usług ojczyzny 

aplikujących się, jej dobrze życzących i zieminaszej, jww,ichmp.: Antoniego na Jarzyłach 

Glinkach etc. Glinkę podkomorzego ziemi łomżyńskiej, starostę makowskiego, Antoniego 

hrabię z Małachowic Nalęcza Małachowskiego starotę ostrołęckiego posłów, którzy, idąc 

torem przodków naszych i dawnych zwyczajów, sub interregnis praktykowanych na tę 

funkcyą, wypełnilijurament in eam rotham: „Ja NN. przysięgam Pau Bogu Wszechmogącemu 

w Trójcy S. Jedynemu, iż zlecone sobie w instrukcyi punkta przy utrzymywaniu wiary s. 

katolickiej rzymskiej, praw i wolności, tudzież ułożenia regiminis futuri szczerze i poczciwie, 

żadną się prywatą ani obietnicą nie uwodząc i ojczyznie nie szkodząc, popierać będę i nie 

cudzoziemca tylko Polaka ex patre et matre urodzonego, wolności i prawa nasze znającego, 

promowować będę” (wykonali). Którym j.ww.ichmp. posłom osobliwą daliśmy instrukcyą 

observandoonych, aby in publico consiliorum theatro pro religione et regione ac libertatibus 

szczerze, rzetelnie et independenter pracowali, punkta w instrukcyi podane ad effectum 

przyprowadzili, żadnym się respektem, ani prywatą nie uwodząc, tak aby przed Bogiem i 

przed nami nie mieli nic nigdy ad excusandum. Konsyderując i szanując także powagę 

j.oo.ks.jm. przymasa i jmp. kasztelana krakowskiego hetmana w.k., uprosiliśmy za posłów do 

j.o.ks.jm. prymasa ichmp. Józefa Kisielnickiego skarbnikowicza wizkiego, Daniela 

Mieczkowskiego sędziego kolińskiego; do j.o.jmp. kasztelana krakowskiego w.k.ichmp. 

Adama Jabłonskiego wojskiego, Stanisława Kisielnickiego podstolica łomżyńskich, którzy 

swoją od w.jmp. marszałka konfederacyi naszej mieć będą instrukcyą. A że tak jw.ichmp. 

posłowie na sejm konwokacyjny, jako do j.oo.ks.jm. prymasa i jmp. kasztelana krakowskiego 

hetmana w.k. uproszeni prio sumptu te funkcye odprawic deklarowali, tedy onym 

wdzięczność i pamięć w sercach naszych przyrzekamy. Wiemy bowiem, iż żadne królestwo, 

państwo i rzeczyp. bez sprawiedliwości stać, nie może, gdyż na nie pokój wewnętrzny, 

bezpieczeństwo życia i fortun naszych ucalenie fundować się zwykło, zaczem za zgodą naszą 

dla administrowania świętej sprawiedliwości, wszelkich występków ukarania, onych 

sądzenia, oraz spraw podczas interregnum wynikających, do sądu kapturowgo obraliśmy 

sędziów ww.ichmp.:  

Antoniego Glinkę podkomorzego ziemi łomżyńskiej, starostę makowskiego, 

Ignacego Przyjemskiego łomżyńskiego, kolińskiego, zambrowskiego starostę, 

Antoniego Małachowskiego starostę ostrołęckiego, 



Romualda Wyszkowskiego podczaszego, podstarostę i sędziego kolińskiego, chorążego 

chorągwi pancernej, 

jw. jmp. Skarzewskiegopodkomorzego poznańskiego, 

Gabryela Zaruskiego podsędka, 

Ludwika Mostowskiego cześnika, 

Adama Jabłońskiego wojskiego, 

Jana Kisielnickiego skarbnika łomżyńskich, 

Bartłomieja Wądołkowskiego pisarza ziemskiego i grodzkiego, 

Kazimierza Gozdawę Godlewskiego podstarostę i sędziego grodzkiego zambrowskich, 

Antoniego Bukowskiego cześnika czernichowskiego, 

Jana Drewnowskiego komornika granicznego łomżyńskiego, 

Zygmunta Mrozowskiego miecznika ziemi rożańskiej, 

Dyonizego Zalewskiego stolnika liwskiego, 

Antoniego Zbierzchowskiego stolnika wołyńskiego, 

Szymona Suskiego sędzica zambrowskiego, 

Stanisława podstolica łomżyńskiego, Józefa skarbnikowicza wizkiego Kisielnickich, 

Józefa Grudowskiego cześnika inflanckiego, 

Daniela Mieczkowskiego sędzica kolińskiego, 

Adama Łempickiego, Rocha Klickiego komorników ziemskich łomzyńskich, 

Józefa Bardzikowskiego miecznikowicza łomżyńskiego, 

Jakóba Wiszowatego kolińskiego, 

Józefa Wądołkowkiego zambrowskiego regentów ziemski i grodzkich, 

Józefa i Onufrego Wyszkowskich łowczyców bielskich, 

Antoniego Zaruckiego łomżyńskiego, Antoniego Grzymałę zambrowskiego mierników, 

Szymona Skiwskiego rotmistrzowicza drochickiego, 

Pawła Chojnowskiego komornika łomżyńskiego, 

Andrzeja Gałąskę podsędkowicza łomżyńskiego, 

Ferdynanda Korbowskiego skarbnikowicza bracławskiego, 

Aleksandra, Stanisława Mostowskich cześnikowiczów łomżyńskich, 

Karola Walewskiego kolinskiego, Tomasz Truszkolawskiego łomżyńskiego komorników, 

Józefa Mrozowskiego miecznikowicza rożańskiego, 

Konstantego Skrodzkiego Kolińskiego, Antoniego Krajewskiego zambrowskiego 

komorników ziemskich, 



Andrzeja Szumowskiego, Wojciecha Łubę, Piotra Tyszkę, Józefa Buczynskiego, Adama 

Podbielskiego burgrabich grodzkich łomżyńskich, 

Leona Filipkowskiego, Wojciecha Rakowskiego burgrabich grodzkich kolinskich, 

Kazimierza Kołakowskiego bracławskiego, Pawła Kruszewskiego żytomierskiego 

skarbników, 

Józefa Sasinowskiego, Jana Duczyminskiego, Andrzeja Brulinskiego, Pawła Chludzinskiego, 

Aleksandra Czaplickiego, Pawła Romotowskiego,  

którzy ww.ichmp. sędziowie zjachawszy się tu do Łomży na dzień 27 miesiąca lutego, to jest 

pro feria secunda post Dominicam sexagesimae anno praesenti na ratuszu juxta legem et 

veteres praxes po obradzie j.ww. deputatom trybubalskim przepisaną wykonawszy, sądy 

kapturowe reasumować będą, żaden zaś do tej funkcyi i przysięgi z ichmp. sędziów 

przypuszczony być nie ma, któryby był processibus condemnationibus et convictionibus juris 

et facti obnoxius ab obiectione zaś tak przez siebie, jako subordinatas personas nemo 

arceatur. A ponieważ jmp. Piotr Gozdawa Godlewski przeszły podczaszy łomżyński 

praesumprive et ultra nec postposita liberitate et authoritate legum nie uważając na tyle 

manifestów ichmp. urzędników i braci szlachty ziemi naszej łomżyńskiej pisarstwa 

ziemskiego i grodzkiego łomżyńskiego domaga się i onego pretenduje, będąc sub nexu juris, 

to jest kondemnatami sub actuin curia regia Ostroviensia in terminis quaerelarum feria 

quinta post festum S. Lucae Evangelistae proxima anno Domini 1776  ex parte generosi 

Joannis protunc vicenotarii terrestris ey castrensis Camenecensis Mazoviae nunc vero 

camerarii granicialis terrae Łomzensis Drewnowski super successoribus olim magnifici 

Jacobi Gozdawa Godlewski notarii terrestris et castrensis Zambroviensis atque magnifico 

Hilario protunc dapifero Novogrodensi ad praesens judice terrestri Łomzensi Trzaska, nec 

non super magnifico Joanne Skarżynski subdapifero et vicenotario terrestri et castrensi 

Łomzensi ex parte nobilium Adami et Mariannae de Chomętowski Niedzwiedzkich atque 

Theressiae de Niedzwiedzkie Boguska cum assistentia mariti sui Łomzae in curia regia feria 

secunda post festum Scapularis Beatissimae Virginis Mariae proxima anno Domini 1763 

otrzymanemi, kótre arcent każdego szlachcica abomni activitate et punctione publica i akta 

tak łomżyńskie, jako i kolinskie tenże jmp. Piotr Godlewski violenter odbić kazał, o co 

wszystko jest intentowany proces do prześwietnego trybynału koronnego Piotrowskiego, 

zaczym jako gonie znamy za pisarza ziemskiego i grodzkiego łomżyńskiego, tak praesenti 

laudo obligujemy w.jmp. Ignacego z Przyimy Przyjemskiego łomżyńskiego, zambrowskiego, 

kolińskiego starostę marszałka konfederacyi naszej, ażeby akta ziemi naszej publica w 

Łomzie instantnec wraz z nami, qua starosta grodowy wziął w swoją dyspozycyą i ad 



custodiam onych, oraz przyjmowania wszystkich tranzakcyi grodowych possessionatos 

probatos et idoneos do tej funkcyi postanowił viros, to jest, ichmp.: Piotrra Tyszkę 

łomżyńskiego i Wojciecha Rakowskiego kolińskiego burgrabich grodzkich, a przeszłych 

vicesregentów, a w Kolnie propter commoditatem ichmp. obywatelów powiatu kolińskiego w 

tydzień po sejmiku aby także suscepta była eadem methodo et praxi tak akta, jako i aryngi do 

tranzakcyi wszelkich, jako i w Łomzie praecomittet jmp. Józefowi Kisielnickiemu 

skarbnikowiczowi wizkiemu i Karolowi Walewskiemu komornikowi ziemskiemu 

kolinskiemu, o co my praesenti laudo ich obligujemy. Akt zapisany taki być ma: „Actum 

Lomzae in curia regia sub interregno feria etc.”, początek do tranzakcyi wszystkich: „Coram 

officio at actis capturalibus vigore laudo terrae istius institutio et rescratis comarens 

personaliter etc”,jeżeliby zaś kto praesenti laudo et dispositioni nostrae sprzeciwiać się 

odważył pro violatore actorum publicorum et publicae securitatis mieć go będziemy i wolno 

będzie każdemu z nas i wszystkim razem pro poenis ad viciniora judicia capturalia  pozwać. 

A że powiat zambrowski ma swego pisarza, zaczem aby omnis commoditas w tym powiecie 

wszystkim obywatelom była dla przyjmowania tranzakcyi in fundamento praw i zwyczajów 

dawnych oraz uniwersału j.o.ks.jm. prymasza constituet tenże jmp. pisarz zambrowski 

subalternos suos na listy do ziemi naszej pisarze, aby w.jmp. marszałek w konfederacyi 

naszej quam copetentissime odpisać raczył onegoż obsecramus. Mając wzgląd na zacność 

domu i własne zasługi jmp. Jana Kisielnickiegoskarbnika ziemi naszej, który użalił się przed 

nami w. ichm. państwo staorstow augustowskich o nieuczynienie dosyć dekretowi 

brańskiemu ratione pofkomorstwa z dóbr jego dziedzicznych Porytego i Korzenistego w 

ziemi łomżyńskiej leżących, do starostwa augustowskiego zbiegłych, więc obligujemy w.jmp. 

marszałka konfederacyi naszej, aby list napisał persvadendo et obtestando do tychże 

w.ichmp. starostów augustowskich o wydanie onych, tudzież instantissime obligujemy w.jmp. 

marszałka konfederackiego, aby według dawnych praw i uniwersału j.o.ks.jm. prymasa miał 

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

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

ukarania onych w sądach kapturowych, do czego jeżeliby potrzebował majores vires, aby 

etiam konwokował przez listy pobliższą braci szlachtę, znosząc się w tem z ww.ichmp. 

rotmistrzami ziemi naszej, ktoby zaś nie chciał asystować w.jmp. staroście i marszałkowi 

naszemu albo od niego ordynowanemu, takowy w sądach kapturowych respondere będzie 

większej i prędszej gotowości oraz dla sposobniejszego wybierania się na przyszłą elekcyą 

obraliśmy eventualiter za rotmistrzów w ziemi naszej, to jest, z powiatu łomżyńskiego 

ww.ichmp.: Ignacego Przyjemskiego łomżyńskiego, koleńskiego, zambrowskiego starostę i 



marszałka konfederacyi ziemi naszej, z zambrowskiego Antoniego Małachowskiego starostę 

ostrołęckiego, z powiatu kolińskiego Jana Kisielnickiego skarbnika, z powiatu ostrołęckiego 

Antoniego Glinkę podkomorzego łomżyńskich starostę makowskiego,którym to ichmp. oraz i 

jmp. marszałkowi ziemi naszej, ponieważ funkcya i usługa ich znacznego potrzebuje kosztu, 

tedy na przyszłym sejmiku relationis rekompensę obmyślić deklarujemy, stosując się do 

prawa titulo okazywanie popisy w każdym powiecie na miejscach zwyczajnych na przyszłym 

sejmiku relationis czas naznaczyć zechcemy salva constitutione anni 1647 folio 32 titulo 

okazywanie. Ponieważ czopowe i szelężne w ziemi naszej zaległe ad annum praesentem i nie 

odebrane, zaczem dyspozycyą jego najpierwej pro gloria Dei, a potem pro necessitate 

publica stosując się do konstytucyi anni 1717 województwom i ziemiom pozwolenia non 

obstante quovis illegali laudo anni 1761 per liberum veto et manifestationes coram actis 

publiciss factas viciato, habitaque ratione et compassione Łomży, Zambrowa, Kolna, 

Ostrołęki i Nowogroda miasteczek ogniem i ustawicznemi przechodami żołnierskiemi 

różnych wojsk zubożonych i nadrujnowanych na przyszłym sejmiku relationis uczyniemy. 

Laudum dawniejsze mamy w pamięci z racyi preagrawowanych podatkiem dobr niektórych 

szlacheckich, więc że to laudum skutku swego nie wzięło, zaczem także do przyszłego 

sejmiku relationis ten interes suspendujemy. Reasumując punkta anteriorum laudorum o 

loznych ludziach napisane, którzy media vitae w ziemi naszej szukają, a żadnego podatku nie 

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

potrzebną na przyszłych kapturach e medio ichmp. sędziów każdego powiatu po dwóch 

naznaczemy, którzy ichm. aby tych wszystkich ludzi cum imposito u mieszkających 

arestowali nikogo nie ochraniając, spisawszy fideliter, ad approbationem na przyszłym 

sejmiku relationispodadzą et ad excutionem przyprowadzą. Obowiązujemy także w.jmp. 

Ignacego Przyjemskiego starostę i marszałka konfederacyi ziemi naszej, aby nie omieszkiwał 

przyprowadzić do egzekucyi lauda ziemi naszej annorum 1776 et 1752 o ludziach illegitimi 

tori et emancipatis napisane previa jednak deductione ab obicientibus aby podkromieni byli i 

nie przeszkadzali dobrze urodzonej szlachcie n possessionibus et substanciis. Przyszłe sądy 

kapturowe aby miały swoje bezpieczeństwo, oraz ichmp. sędziowie na nich zasiadajcy 

zupełną spokojność, przytem od wszelkich tumultów i swywoli wstręt oświadczył nam się 

j.w.jmp. Antoni Małachowski ostrołęcki starosta i poseł nasz terazniejszy z tą ochotą, że na 

przyszłą kadencyą ad assisstentiam et praesidium ludzi Kurpików 30 przysłać z starostwa 

swego ostrołęckiego, więc imieniem ziemi naszej upraszać będzie listownie w.jmp. marszałek 

kapturowy j.w.jmp. marszałka n.k., aby respekt równy uczynił dla ziemi naszej z puszczy 

łomzyńskiego, którzy ludzie, ile razy sądy kaptórowe sądzić się będą, alternatą tę służbę i 



usługę odprawować z wszelką skromności i zwyczajną bronią swoją powinni będą i słuchać z 

usilną pilnością i przyzwoitym posłuszeństwem w.jmp. natenczas marszałka kapturowego. Do 

spisania actorum tam Łomzensium quam Colnensium i weryfikowania cum summariis ichmp. 

komusarzów na przyszłym, da Bóg, sejmiku relationis upraszać będzimy. Funkcyą zaś 

poselską do j.oo.ks.jm. prymasa i jmp. kasztelana krakowskiego hetmana w.k. przed sejmem 

convocationis odprawić raczyli, obligujemy ichmp. posłów ziemi naszej. 

 Które to laudum nasze i w nim wszystkie opisane punkta jako strzymać i wypełnić 

sobie przyrzekamy uti juramento comprobata, tak oneż dla lepszej wiary i wagi w.jmp. 

marszałkowi konfedrackiemu i ichmp. konsylyarzom ziemi naszej pdopisać zleciliśmy. 

 Działo się w Łomzie in loco consiliorum solito dnia 6 miesiąca lutego roku pańskiego 

1764. 

Ignacy z Przyimy Przyjemski łomżyński, kolinski, zambrowski starosta, marszałek koła 

rycerskiego konfederacyi ziemi łomżyńskiej mp., 

Romuald Wyszkowski podczaszy ziemi łomżyńskiej, podstarosta i sędzia grodzki kolinski, 

chorąży pancerny, konsylyarz konfederacyi mp., 

Bartłomiej Wądołkowski pisarz ziemski i grodzki zambrowski, konfederacyi tej konsylyarz 

mp., 


