REGESTY
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PRZEZ

ADAMA DOBKOWSKIEGO

Serdecznie dziękuję Panu Adamowi. A. Pszczółkowskiemu
za życzliwą pomoc w wytworzeniu tych regestów oraz za
wykonanie kilku wartościowych przypisów do textu

1. Wstęp
Księga z serii przasnyskie ziemskie wieczyste jest przechowywana w Archiwum
Głównym Akt Dawnych w Warszawie1 przy ul. Długiej 7. Jej zdjęcia(oraz
innych ksiąg z tej serii) można przeglądać na komputerach w Pracowni
Naukowej ww. Archiwum. Składa się z 87 kart oprawionych w półpłótno.
Wpisy prowadzono na papierze stęplowym. Zawiera kwity z szacunku (czyli
dokumenty potwierdzające odebranie zapłaty za sprzedaną nieruchomość) od
29.01.1777 r. do 20.07.1779 r. 33 wpisy pochodzą z 1777 roku, kolejne 33 z
1778 r. oraz pozostałe 21 z 1779 r.
W tekście zastosowano współczesną pisownię nazwisk (Chmieliński zamiast
Chmieleński, Bobiński zamiast Bobieński, Rudziński zamiast Rudzieński et c.)
Uwaga! Na karcie 71v. znajdują się informacje o dwóch wpisach, przez błąd
wprowadzonych do nieodpowiednich ksiąg:
1) w protokole wpisów dłużnych pod dniem 22.02.1779 r. kwit z szacunku
G. Zembrzuskich na rzecz pozostałej wdowy niegdy N. Macieja
Kuskowskiego żony.
2) w protokole wpisów zastawnych pod dniem 22.03.1779 r.kwit z szacunku
G. Franciszka Łyszkowskiego na rzecz G. Antoniego Łyszkowskiego.
Użyto następujących skrótów:
N. – Nobilis
G. - Generosus
M. – Magnificus
złp. – złotych polskich
k. - karta

Okładka księgi

1

Inwentarz: http://www.agad.gov.pl/pomoce/przasz28.xml

2. Regesty
[1.] Przasnysz, 29.01.1777 r.
N. Matuesz Ulatowski syn niegdy Alexandra kwituje N. Łukasza
Chmielewskiego syna N. Szymona Chmielewskiego z sumy 300 tynfów
zawierającej porękawiczne2 za szacunek części leżącej w dobrach KawieczynoSerwatki w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi sprzedanej. [k. 1]
[2.] Przasnysz, 3.02.1777 r.
N. Jakub Czarzasty niegdy Franciszka syn swoim i N. Macieja Czarzastego
brata swego rodzonego imieniem kwituje G. Andrzeja Sopoćkę niegdy
Franciszka syna z sumy 264 złp. za szacunek części leżącej na dobrach
Romany-Wszebory sprzedanej w dniu dzisiejszym przez zeznającego temuż G.
Spoćce. [k. 2]
[3.] Przasnysz, 24.02.1777 r.
NN. Walenty i Andrzej Bobińscy niegdy Wojciecha z N. Felicyanną
Romanowną spłodzeni synowie kwitują G. Andrzeja Sopoćkę syna niegdy
Franciszka z sumy 150 złp. za szacunek części leżącej na dobrach RomanyGórskie i Romany-Misie sprzedanej w dniu dzisiejszym przez zeznającego
temuż kwitowanemu. [k. 3]
[4.] Przasnysz, 9.04.1777 r.
N. Stanisław Ślesicki syn niegdy Stanisława kwituje N. Tomasza Ślesickiego
swego syna z sumy 138 złp.(zawierającej sumę w zastaw wziętą) za szacunek
części leżących na dobrach Ślesice-Kraski w dniu dzisiejszym przez tegoż
zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 4]
[5.] Przasnysz, 21.04.1777 r.
N. Józef Ulatowski syn niegdy Jana kwituje N. Fabiana Krajewskiego syna
niegdy Andrzeja z sumy 47 złp. za szacunek płoski leżącej na dobrach UlatowoBorzuchy w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego
temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 5]
[6.] Przasnysz, 12.05.1777 r.
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„podarunek dawany przez nabywcę żonie lub innemu członkowi rodziny sprzedającego, zwłaszcza przy kupnie
nieruchomości; zapłata dla pośrednika.” (Źródło: https://sjp.pwn.pl/doroszewski/porekawiczne;5477938.html)

N. Dominik Chmieliński niegdy Józefa z niegdy N. Marianną Cichochowską3
spłodzony syn kwituje N. Floriana Cichowskiego niegdy Felicyana syna z sumy
180 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Cichowo, Międzyleś i Badziążki
sprzedanej w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu.
[k. 6]
[7.] Przasnysz, 14.05.1777 r.
N. Bartłomiej Krajewski syn niegdy Macieja kwituje N. Mateusza Krajewskiego
niegdy Andrzeja syna z sumy 110 złp. za szacunek części leżącej na dobrach
Tańsk-Omiotki sprzedanej w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż
kwitowanemu. [k. 7]
[8.] Przasnysz, 26.05.1777 r.
NN. Franciszek Kawiecki i Katarzyna Chmielińska niegdy Stanisława córka
swoim i N. Barbary Chmielińskiej panny niezamężnej, siostry swojej rodzonej
imieniem kwitują N. Felicyana Chmielińskiego niegdy Bartłomieja syna jako
następuje: żona z sumy 50 złp., mąż zaś z sumy 106 złp., czyli w sumie ze 156
złp. za szacunek siedliska z budynkami na nim stojącymi na dobrach Chmieleń
w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tychże zeznających temuż
kwitowanemu sprzedanych. [k. 8]
[9.] Przasnysz, 3.06.1777 r.
N. Andrzej Chmielewski syn niegdy Kazimierza swoim i małoletnich
spadkobierców po niegdy NN. Macieju i Jakubie Chmielewskich bratach swych
rodzonych imieniem kwituje N. Stanisława Czaplickiego niegdy Jakuba syna z
sumy 34 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Płoskie-Opiłki w dniu
dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż
kwitwanemu sprzedanej. [k. 9]
[10.] Przasnysz, 5.06.1777 r.
N. Jan Rudziński syn Macieja kwituje N. Adama Rudzińskiego niegdy Łukasza
syna z sumy 70 złp. z szacunku części leżących w dobrach Rudno-Kosiły w dniu
dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 10]
[11.] Przasnysz, 10.06.1777 r.
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powinno być: Cichowską

N. Baltazar Krępski niegdy Łukasza syn kwituje N. Stanisława Krępskiego
niegdy Pawła syna z sumy 136 złp. za szacunek części leżącej na dobrach
Rogowo w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego
temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 11]
[12.] Przasnysz, 13.06.1777 r.
G. Wiktoryn Bobiński komornik ziemski ciechanowski niegdy Szymona po
Stanisławie syn kwituje G. Fabiana Bobińskiego brata swego rodzonego z sumy
300 złp. /zawierającej sumę 200 złp. w zastawie niżej wyrażonej części przez
zeznającego wziętą/ za szacunek części leżącej na dobrach Romany-Fuszki i
[Kaki?]-Nowiny w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż
kwitowanemu sprzedanej. [k. 12]
[13.] Przasnysz, 18.06.1777 r.
Oblata kwitu z szacunku podanego przez M. Augustyna Piegłowskiego w tej
osnowie:
„Działo się w zamku niższym we Lwowie [...] dnia czternastego miesiąca lutego
roku Pańskiego 1777. [...] M. Andrzej Piegłowski niegdy MM. Mikołaja
Piegłowskiego i Eleonory z Gąsiorowskich łowczych zatorskich syn [...] zeznał,
iż on M. Augusta Piegłowskiego brata swego rodzonego z sumy 17175 złp.
wedle kontraktu sprzedażnego zawartego we Lwowie dnia 30. miesiąca grudnia
roku ubiegłego 1776 między tymże zeznającym z jednej a tymże M.
kwitowanym z drugiej strony za szacunek połowy dóbr wsi GardlinoKommonino i trzeciej części wsi Gardlino-Zalesie leżących w Województwie
Mazowieckim i Ziemii Ciechanowskiej [...] kwituje [...].” [k. 13]
[14.] Przasnysz, 21.06.1777 r.
N. Tomasz Kawiecki niegdy Adama syn, niegdy zaś N. Jana Kawieckiego już
zeszłego brat rodzony i naturalny spadkobierca kwituje N. Jakuba Krajewskiego
niegdy Wojciecha syna z sumy 300 złp. (zawierającej kwoty skryptami
ręcznymi zastawnymi dane) z szacunku części leżącej w dobrach KrajewoDarmopychy w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu
sprzedanej. [k. 14]
[15.] Przasnysz, 23.06.1777 r.
N. Łucja Milewska pozostała wdowa, niegdy N. Tomasza Budnego żona
kwituje N. Antoniego Bartołda niegdy Franciszka syna z kwoty 35 złp. za

szacunek zagonów leżących na dobrach Żbiki-Antosy w dniu dzisiejszym przed
aktami niniejszymi przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych.
[k.15]
[16.] Przasnysz, 25.06.1777 r.
N. Józef Cichowski N. Mikołaja Cichowskiego syn z niegdy N. Marianną
Stryjewską po Janie córką spłodzony kwituje NN. Marcina i Stanisława
Stryjewskich niegdy N. Jana Stryjewskiego synów braci między sobą rodzonych
z sumy 350 tynfów za szacunek części leżących w dobrach Stryjewo-Wielkie w
dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k.
16]
[17.] Przasnysz, 25.06.1777 r.
N. Walenty Kołakowski niegdy Macieja syn kwituje NN. Mateusz, Macieja i
Franciszka Kołakowskich braci swych rodzonych z sumy 600 złp. za szacunek
części leżących na dobrach Kołaki-Budzyno, Wola Wierzbowska i [Kołaki]Smolechy w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu
sprzedanych. [k. 17]
[18.] Przasnysz, 27.06.1777 r.
G. Andrzej Bruliński na mocy pełnomocnitwa danego temuż zeznającemu przed
aktami grodzkimi starościńskimi zambrowskimi w dniu 30. miesiąca stycznia
roku bieżącego przez Przewielebnego Księdza Andrzeja Romana promotora
Różańca Świętego w kościele parafialnym zambrowskim, w aktach niniejszych
w dniu dzisiejszym zaoblatowanego, kwituje G. Wojciecha Zemrzuskiego,
swego pryncypała szwagra z sumy 600 złp. za szacunek części tegoż
zeznającego pryncypała dziedzicznej leżącej w dobrach Zembrzus-Mokrygrunt
zwanej Szymankowizna w dniu dzisiejszym sprzedanej. [k. 18.]
[19.] Przasnysz, 27.06.1777 r.
G. Andrzej Bruliński na mocy pełnomocnitwa danego temuż zeznającemu przed
aktami grodzkimi starościńskimi zambrowskimi w dniu 30. miesiąca stycznia
roku bieżącego przez Przewielebnego Księdza Andrzeja Romana promotora
Różańca Świętego w kościele parafialnym zambrowskim, w aktach niniejszych
w dniu dzisiejszym zaoblatowanego kwituje G. Jana Zembrzuskiego syna G.
Wojciecha Zembrzuskiego niegdy Stanisława syna z sumy 760 złp. za szacunek

części leżącej w dobrach Zembrzus-Mokry-gront w dniu dzisiejszym przez
tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 19]
[20.] Przasnysz, 28.06.1777 r.
N. Marianna Morawska niegdy Macieja córka, żona N. Walentego
Żebrowskiego w jego asystencji kwituje N. Antoniego Ostrowskiego niegdy
Andrzeja syna z sumy 270 złp. za szacunek części leżącej w dobrach MorawyWielkie i Morawy-Kalisze w dniu dzisiejszym przez tę zeznającą temuż
kwitowanemu sprzedanej. [k. 20]
[21.] Przasnysz, 3.07.1777 r.
N. Michał Trętowski niegdy Ludwika syn kwituje NN. Jana i Stanisława
Stryjewskich niegdy Wojciecha z sumy 800 złp. za szacunek części leżącej w
dobrach Nałęcze w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż
kwitowanemu sprzedanej. [k. 21]
[22.] Przasnysz, 3.07.1777 r.
N. Agnieszka Ostrowska niegdy Jerzego córka, żona N. Tomasza
Kołakowskiego w asystencji tegoż męża swego kwituje G. Wojciecha Romana
syna G. Piotra Romana z sumy 700 złp. za szacunek części leżących na dobrach
Ostrowe-Przebory i Ostrowe-Kokacze w dniu dzisiejszym przez tegoż
zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 22]
[23.] Przasnysz, 3.07.1777 r.
N. Michał Trętowski niegdy Ludwika syn kwituje N. Teklę Trętowską obecnie
N. Wojciecha Śmiecińskiego żonę, zaś siostrę swoją rodzoną z sumy 400 złp. za
szacunek części leżącej w dobrach Szczepanki-Starawieś w dniu dzisiejszym
przez tegoż zeznającego tejże kwitowanej sprzedanej. [k. 23]
[24.] Przasnysz, 8.07.1777 r.
GG. Stanisław i Antoni Żaboklicki niegdy Pawła synowie kwitują G. Marcina
Zakrzewskiego niegdy Piotra syna z sumy 500 złp. za szacunek części leżących
na dobrach Żaboklik-Wielki, Żaboklik-Biskupy, Żaboklik-Marki i RudnoKosiły w dniu dzisiejszym przez tychże zeznających temuż kwitowanemu
sprzedanych. [k. 24]
[25.] Przasnysz, 10.07.1777 r.

N. Marcin Kołakowski niegdy Adama syn kwituje N. Franciszka
Kołakowskiego niegdy Stanisława syna z sumy 110 złp. za szacunek zagonów
leżących w dobrach Kołaki-Budzyno w dniu dzisiejszym przez tegoż
zeznającego temuż kwitowanemu przed aktami niniejszymi sprzedanych. [k. 25]
[26.] Przasnysz, 11.07.1777 r.
Przewielebny Ksiądz Łukasz Franciszek dwojga imion Chmieliński proboszcz
podoski i płoniawski niegdy Walentego syn z niegdy N. Marianną Miłoszewską
spłodzony kwituje G. Andrzeja Sopoćkę niegdy Franciszka z niegdy G. Anną
Olizarowiczowną(?) z sumy 2000 złp. za szacunek części leżących w dobrach
Romany-Wszebory i Romany-Kosiorki w dniu dzisiejszym przez tegoż
zeznającego temuż kwitowanemu przed aktami niniejszymi sprzedanych. [k. 26]
[27.] Przasnysz, 28.07.1777 r.
N. Franciszek Chądzeński niegdy Jakuba z niegdy N. Teresą Chlebowską
spłodzony syn kwituje N. Antoniego Kołakowskiego niegdy Jana syna z sumy
500 złp. (zawierającej sumę przez tegoż kwitowanego temuż zeznającemu w
zastaw daną) za szacunek części leżącej w dobrach Pienice w dniu dzisiejszym
przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedaną. [k. 27]
[28.] Przasnysz, 2.08.1777 r.
N. Paweł Morawski niegdy Dionizego syn kwituje N. Antoniego Ostrowskiego
niegdy Andrzeja syna z sumy 270 złp. za szacunek części leżącej w dobrach
Morawy-Wielkie i Morawy-Kalisze w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego
temuż kwitowanemu sprzedaną, zawierającej także porękawiczne. [k. 28]
[29.] Przasnysz, 17.10.1777 r.
G. Michał Chodkowski niegdy Marka syn kwituje G. Wawrzyńca
Chodkowskiego syna swego z sumy 600 złp. za szacunek części leżącej w
dobrach Brzozowo-Wielkie przez tegoż zeznającego od NN. Franciszka i
Adama Dzielińskich prawem dziedzicznym nabytą przed aktami grodzkimi
starościńskimi ciechanowskimi w poniedziałek nazajutrz święta Świętej
Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w roku obecnym przez tegoż kwitującego
temuż kwitowanemu sprzedaną. [k. 29]
[30.] Przasnysz, 20.11.1777 r.

G. Marianna Zembrzuska niegdy Macieja córka z niegdy G. Jadwigą Czaplicką
spłodzona córka, części dóbr Zembrzus-Wielki, Żebry Kordy i Żebry-Idźki
dziedziczka, pozostała wdowa, niegdy G. Jana Kawieckiego żona kwituje G.
Michała Zembrzuskiego niegdy G. Macieja Zembrzuskiego i Marcyanny
Długokęckiej syna z sumy 500 złp. za szacunek części leżących w wyżej
wyrażonych dobrach w dniu dzisiejszym przez tę zeznającą temuż
kwitowanemu przed aktami niniejszymi sprzedanych. [k. 30]
[31.] Przasnysz, 21.11.1777 r.
N. Dominik Zaleski niegdy Tomasza z N. Konstancją Krajewską spłodzony syn
kwituje N. Franciszka Zaleskiego brata swego rodzonego z sumy 333 złp.
(zawierającej porękawiczne) za szacunek części leżącej w dobrach KrajewoTomki, Krajewo-Jarnuty, Krajewo-Falki przez tegoż zeznającego temuż
kwitowanemu sprzedanej. [k. 31]
[32.] Przasnysz, 1.12.1777 r.
N. Idzi Długołęcki niegdy Jakuba syn kwituje N. Pawła Chełchowskiego niegdy
Stefana syna z kwoty 20 złp. za szacunek części leżącej w dobrach MossakiRukle w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu
sprzedanej. [k. 32]
[33.] Przasnysz, 24.12.1777 r.
G. Anna z Sułkowskich niegdy G. Stanisława Sułkowskiego i Marianny
Kołakowskiej córka, pozostała wdowa niegdy G. Dominika Karniewskiego
żona, kwituje G. Piotra Łoniewskiego niegdy Wawrzyńca z niegdy G. Cecylią
Dmochowską spłodzonego syna z sumy 1000 złp. za szacunek części leżących
w dobrach Kołaki-Morgi w dniu dzisiejszym sprzedanych. [k. 33]
[34.] Przasnysz, 23.03.1778 r.
Skwitowanie G. Biedrzyckiego przez G. Chodkowskiego
G. Stanisław Chodkowski niegdy Wojciecha syn kwituje G. Onufrego
Biedrzyckiego niegdy Józefa z G. Marianną Rzeczkowską spłodzonego syna z
sumy 300 złp. za szacunek siedliska i jednego zagonu leżących w dobrach
Krępa w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu
sprzedanych. [k. 34]

[35.] Przasnysz, 23.03.1778 r.
Skwitowanie G. Biedrzyckiego przez GG. Krępskich
GG. Wojciech i Franciszek Krępscy niegdy Adama z G. Marianną Pajewską
spłodzeni synowie kwitują G. Onufrego Biedrzyckiego niegdy Józefa z G.
Marianną Rzeczkowską spłodzonego syna z sumy 300 złp. za szacunek siedliska
leżącego w dobrach Krępa w dniu dzisiejszym przez tychże zeznających temuż
kwitowanemu sprzedanej. [k. 35]
[36.] Przasnysz, 26.03.1778 r.
G. Szymon Niestojemski niegdy Jakuba syn kwituje G. Franciszka
Smoleńskiego niegdy Wojciecha syna z sumy 800 złp. za szacunek pozostałej(?)
części leżącej w dobrach Ossowiec-Kmiecy w dniu dzisiejszym przez tegoż
zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 36]
[37.] Przasnysz, 1.04.1778 r.
N. Andrzej Chmieliński niegdy Pawła z niegdy N. Anną Romanowną spłodzony
syn kwituje NN. Stanisława syna wyżej wyrażonego niegdy Pawła brata,
Tomasza, Wiktoryna i Stanisława niegdy Kazimierza synów bratanków swoich
rodzonych Chmielińskich z sumy 700 złp. , zawierającej kwotę zastawną
odziedziczoną (?) za szacunek części leżącej w dobrach Romany-Kosiorki w
dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego tymże kwitowanym sprzedanej.[k. 37]
[38.] Przasnysz, 13.04.1778 r.
NN. Wojciech Krępski niegdy Adama syn i Marianna Rzeczkowska
małżonkowie a raczej ta żona w asystencji tegoż męża swego kwituje N. Pawła
Dembińskiego niegdy Jana syna z sumy 80 złp. za szacunek części leżącej w
dobrach Krępa w dniu dzisiejszym przez tę zeznającą temuż kwitowanemu
sprzedanej. [k. 38]
[39.] Przasnysz, 1.06.1778 r.
Skwitowanie NN. Chmielińskich
N. Maciej Cichowski niegdy Marcina syn kwituje N. Baltazara niegdy Łukasza
[syna] stryja, Jacka i Stefana niegdy Macieja synów bratanków rodzonych
Chmielińskich z sumy 120 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Międzyleś

przez tegoż zeznającego tymże kwitowanym w dniu dzisiejszym przed aktami
niniejeszymi sprzedanej. [k. 39]
[40.] Przasnysz, 3.06.1778 r.
Skwitowanie N. Majkowskiego
N. Franciszek Milewski niegdy Grzegorza syn kwituje N. Urbana
Majkowskiego niegdy Jakuba syna z sumy 360 złp. za szacunek części leżącej w
dobrach Milewo-Szwejki przez niegdy tegoż zeznającego ojca temuż
kwitowanemu w zamku ciechanowskim w czasie bezkrólewia w czwartek w
przeddzień święta Świętej Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy 1764. roku
sprzedanej. [k. 40]
[41.] Przasnysz, 3.06.1778 r.
Skwitowanie G. Romana
NN. Bonifacy i Franciszek Romanowie N. Tomasza Romana z niegdy N. Dorotą
Krajewską spłodzeni synowie kwitują G. Stanisława Romana niegdy Piotra syna
z sumy 240 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Krajewo-Wierciochy
przez tychże zeznających temuż kwiotwanemu przed aktami niniejszymi w dniu
dzisiejszym sprzedanej i po danym porękawicznym w kwocie 48 złp. [k. 41]
[42.] Przasnysz, 10.06.1778 r.
Skwitowanie N. Żyrańskiego4
N. Edward Krajewski N. Andrzeja Krajewskiego syn kwituje N. Tomasza
Żyrańskiego5 niegdy Walentego syna z sumy 550 złp. za szacunek części
leżących w dobrach Krajewo-Falki w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego
temuż kwitowanemu przed aktami ziemskimi ciechanowskimi w Przasnyszu
sprzedanej. [k. 42]
[43.] Przasnysz, 15.06.1778 r.
NN. Piotr i Stanisław niegdy Franciszka [synowie] stryjowie i Wawrzyniec
bratanek niegdy Dominika syn Morawscy swoim i N. Andrzeja Morawskiego
niegdy Tomasza syna małoletniego bratanka imieniem kwitują N. Wojciecha
Morawskiego niegdy Piotra syna z sumy 150 tynfów za szacunek części leżącej
4
5
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w dobrach Morawy-Wielkie i Morawy-Śliwki w dniu dzisiejszym przez tychże
zeznających imieniem zwyż wyrażonych osób temuż kwitowanemu przed
aktami ziemskimi ciechanowskimi sprzedanej. [k. 43]
[44.] Przasnysz, 19.06.1778 r.
Skwitowanie N. Dzielińskiego
G. Antoni Dzieliński niegdy Jana syn kwituje G. Mikołaja Dzielińskiego syna
swego z sumy 1000 złp. za szacunek połowy części leżących na dobrach
Dzielino przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu przed aktami niniejszymi
w dniu 9.09.1777 r. sprzedanych. [k. 44]
[45.] Przasnysz, 23.06.1778 r.
G. Andrzej Purzycki niegdy Bartłomieja syn kwituje G. Franciszka Purzyckiego
brata swego rodzonego z sumy 2546 złp. groszy 30 z szacunku części leżących
w dobrach Targonie i Ropele przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu w
dniu dzisiejszym przed aktami nieniejszymi sprzedanych. [k. 45]
[46.] Przasnysz, 23.06.1778 r.
Skwitowanie N. Zembrzuskiej
N.Szymon Gadomski niegdy Grzegorza syn kwituje N. Mariannę Ulatowską
pozostałą wdowę niegdy N.Adama Zembrzuskiego żonę z sumy 100 złp. za
szacunek części leżącej w dobrach Gadomiec-Trojany przez tegoż zeznającego
tejże kwitowanej przed aktami niniejszymi w dniu dzisiejszym sprzedanej. [k.
46]
[47.] Przasnysz, 03.07.1778 r.
Skwitowanie N.Gardlińskiego
G.Alojzy Mężeński niegdy Kazimierza z niegdy G.Brygidą Gąsiorowską
spłodzony syn kwituje G.Andrzeja Gardlińskiego niegdy G.Piotra Gardlińskiego
z G.Rozalią Rutkowską spłodzonego syna z sumy 3750 złp. za szacunek części
leżących na dobrach Mężenino-Kłuski i Mężenino-Wąglewice w dniu
dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 47]
[48.] Przasnysz, 06.07.1778 r.

G.Roch Bobiński niegdy Stanisława syn z niegdy G.Anną Kakowską spłodzony
kwituje G.Józefa Bobińskiego brata swego rodzonego z sumy 300 złp. za
szacunek części leżących w dobrach Bobino-Wielkie i Bobino-Drogule przez
tegoż zeznającego temuż kwitowanemu w dniu dzisiejszym przed aktami
niniejszymi sprzedanych [k. 48]
[49.] Przasnysz, 18.07.1778 r.
Skwitowanie N. Kobylińskiego
N. Dominik Kobyliński niegdy Macieja syn kwituje N.Wojciecha
Kobylińskiego Piotra syna, bratanka swego rodzonego z sumy 200 złp. za
szacunek części leżących w dobrach Kobylaki-Szczepanki i Kobylaki-Petrusy
przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu przed aktami niniejszymi
sprzedanych [k. 49]
[50.] Przasnysz, 24.07.1778 r.
Skwitowanie N.Wrzoska
N.Jozefata Chodkowska niegdy Wawrzyńca córka, żona N.Józefa Bobińskiego
w asystencji osobistej swego męża kwituje N.Karola Wrzoska niegdy Macieja
syna z kwoty 54 złp. za szacunek siedliska leżącego w dobrach ChodkowoWiekie w dniu dzisiejszym przez tę zeznającą temuż kwitowanemu
sprzedanego. [k. 50]
[51.] Przasnysz, 27.07.1778 r.
Skwitowanie G. Romana
G.Paweł Roman komornik ziemski ciechanowski niegdy G.Władysława
Romana syn swoim i G.Michała Romana brata swego rodzonego imieniem
kwituje G.Hilarego Romana6 niegdy Tomasza syna z sumy 400 złp. i dalszych
wydatków, jakie mogą być poniesione, z tytułu sprzedaży dóbr Romany-Skierki,
Romany-Zajki, Romany-Sędzięta. [k. 51]
[52.] Przasnysz, 10.08.1778 r.
Skwitowanie G.Kuskowskiego
6

Hilary Roman h. Ślepowron (+ok. 1794), dziedzic części wsi Romany-Sędzięta (par. Krzynowłoga-Wielka),
najstarszy z ośmiorga synów Tomasza i Krystyny z Obrębskich. Mąż Bogumiły z Romanów. [przyp. Adam A.
Pszczółkowski]

G.Wawrzyniec Nosarzewski niegdy Franciszka syn swoim i G.Katarzyny
Nosarzewskiej niegdy Stanisława córki małoletniej, bratanicy swojej rodzonej
imieniem kwituje G.Hilarego Kuskowskiego niegdy Floriana syna z sumy 720
złp. za szacunek siedliska z zabudowaniami leżących w dobrach Dzielino przez
tegoż zeznającego swoim i nieobecnej bratanicy imieniem temuż kwitowanemu
w dniu dzisiejszym sprzedanych. [k. 52]
[53.] Przasnysz, 10.08.1778 r.
Skwitowanie N. Morawskiego
N.Fabian Kuskowski niegdy Marcina z niegdy N.Marianną Borkowską
spłodzony syn kwituje N.Tomasza Morawskiego N.Michała Morawskiego syna
z kwoty 30 złp. za szacunek części zwanej Brutkowizna-Bałągi leżącej w
dobrach Borkowo-Wielkie w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż
kwitowanemu sprzedanej. [k. 53]
[54.] Przasnysz, 17.08.1778 r.
Skwitowanie M. Mokrskiego łowczego ziemi zakroczymskiej
G.Józef Żebrowski niegdy Adama syn kwituje M.Teodora Mokrskiego
łowczego ziemi zakroczymskiej z sumy 80 złp. za szacunek części leżącej w
dobrach Pszczółki-Górne seu Stępne w dniu dzisiejszym przez tegoż
zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 54]
[55.] Przasnysz, 01.09.1778 r.
Skwitowanie G.Zembrzuskiego C.T.C.
NN.Aleksander i Mikołaj Smolińscy, Katarzyna pierwszego ślubu niegdy F.
Michała Wirzbickiego, następnego zaś ślubu niegdy [F.] Krzysztofa Fensona
żona, pozostała wdowa, Zofia G.Józefa Pokrzywnickiego żona w asystencji
męża Smolińskie bracia i siostry między sobą rodzeni kwitują G.Pawła
Zembrzuskiego komornika ziemskiego ciechanowskiego jako następuje:
NN.Smolińscy bracia z sumy 80 złp. i groszy 24 także polskich, pozostała
wdowa niegdy F.Fensona żona z sumy 40 złp. i groszy 12 polskich, zaś
NN.Pokrzywniccy z podobnej sumy 40 złp. groszy 12 polskich, NN.Antoni
Rapacki i Anna Niska w asystencji męża z sumy 64 złp. , NN. Aleksander

Grabowski i Dorota Smolińska żona w asystencji męża z sumy 40 złotych i
groszy 12 polskich za szacunek części leżących w dobrach Zembrzus-MokryGrunt i Rembowo w dniu dzisiejszym przez NN.Aleksandrę i Mikołaja
Smolińskich temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 55]
[56.] Przasnysz, 30.09.1778 r.
N.Piotr Morawski niegdy Franciszka syn z niegdy N.Ewą Kawiecką spłodzony z
Żebrów-Marciszy kwituje N. Wawrzyńca Morawskiego niegdy Dominika syna
bratanka swego ze Pszczółek-Czubaków z sumy 150 złp. za szacunek części
leżących w dobrach wyżej wyrażonych Pszczółkach-Czubakach, PszczółkachStepnych, Pszczółkach-Golankach i Pszczółkach-Szerszeniach w dniu
dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 56]
[57.] Przasnysz, 08.10.1778 r.
Skwitowanie N.Romana
N.Marianna Morawska niegdy Józefa córka, pozostała wdowa niegdy N.Adama
Zembrzuskiego żona kwituje N.Wojciecha Romana N.Stanisława Romana syna
z kwoty 100 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Morawy-Wielkie w dniu
dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 57]
[58.] Przasnysz, 14.10.1778 r.
Skwitowanie N. Miłoszewskiego
N.Piotr Stryjewski niegdy Józefa syn kwituje N.Tomasza Miłoszewskiego N.
Piotra Miłoszewskiego syna z sumy 126 złp. poza sumą w zastawie zostającą za
szacunek części leżącej na dobrach Żebry-Idźki, Żebry-Kordy, Żebry-Marcisze
w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej.
[59.] Przasnysz, 05.11.1778 r.
Skwitowanie M.Mokrskiego
N.Jan Pszczółkowski niegdy Władysława syn kwituje M.Teodora Mokrskiego
łowczego ziemi zakroczymskiej z sumy 130 złp. za szacunek zagonów leżących
w dobrach Pszczółki-Stepne przez tegoż zeznającego w dniu dzisiejszym temuż
kwitowanemu przed aktami ziemskimi ciechanowskimi sprzedanych. [k. 59]

[60.] Przasnysz, 11.11.1778 r.
N. Antoni Żaboklicki niegdy Walentego syn swoim i N.Szymona Żaboklickiego
brata swego rodzonego imieniem kwituje G.Mikołaja Czaplickiego niegdy
Adama syna z sumy 360 złp. za szacunek części leżących w dobrach KrajewoFalki i Krajewo-Kłuski przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu przed
aktami ziemskimi ciechanowskimi tu w Przasnyszu w dniu 10. miesiąca i roku
obecnego sprzedanych. [k. 60]
[61.] Przasnysz, 12.11.1778 r.
Skwitowanie N.Marcinkiewicza
N.Eustachy Krępski niegdy Józefa syn kwituje N.Dariusza Marcinkiewicza
niegdy Bartłomieja syna z kwoty 30 złp. za szacunek zagonów leżących na
dobrach Krępa w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż
kwitowanemu sprzedanych.[k. 61]
[62.] Przasnysz, 12.11.1778 r.
Skwitowanie G.Milewskiego
N.Marcjanna Mossakowska niegdy Szymona córka, żona N.Stanisława
Trętowskiego w asystencji tegoż męża kwituje G.Felicjana Milewskiego Stefana
syna z kwoty 25 złp. za szacunek części leżącej w dobrach MilewoWierzchonie przez tę zeznającą temuż kwitowanemu w dniu dzisiejszym
sprzedanej. [k. 62]
[63.] Przasnysz, 16.11.1778 r.
Skwitowanie N. Romana
N.Felicjan Roman niegdy Jakuba syn kwituje N. Józefa Romana niegdy
Kazimierza syna z sumy 300 złp. za szacunek części leżących na dobrach
Romany-Janki, Romany-Zajki, Romany-Szlepowrony i Romany-Karcze w dniu
dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 63]
[64.] Przasnysz, 16.11.1778 r.
Skwitowanie G. Chodkowskiego(?)

N. Stanisław Chodkowski niegdy Wojciecha syn kwituje N.Stanisława
Krępskiego niegdy Jakuba syna z sumy 150 złp. za szacunek części leżących na
dobrach Rogowo w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż
kwitowanemu sprzedanych. [k. 64]
[65.] Przasnysz, 10.12.1778 r.
Skwitowanie N.Chmielińskiego
N.Tadeusz Chmieliński niegdy Kazimierza z niegdy N. Katarzyną Rogowską
spłodzony syn kwituje N. Pawła Chmielińskiego brata swego rodzonego z sumy
70 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Rogowo w dniu dzisiejszym przez
tegoż zeznającego temuż zeznającemu sprzedanej. [k. 65]
[66.] Przasnysz, 21.12.1778 r.
Skwitowanie N. Kołakowskiego
N. Walenty Chmieliński niegdy Macieja z niegdy N. Barbarą Niską spłodzony
syn kwituje N. Jana Kołakowskiego niegdy Mikołaja syna z sumy 126 złp. za
szacunek części leżących w dobrach Kołaki-Jaćwiężyno przez tegoż
zeznającego temuż kwitowanemu w dniu dzisiejszym sprzedanych. [k. 66]
[67.] Przasnysz, 07.01.1779 r.
Skwitowanie N. Szymona Kawieckiego
N. Piotr Roman niegdy Dominika syn kwituje N. Szymona Kawieckiego niegdy
Jana syna z sumy 95 złp. za szacunek części leżącej w dobrach KawieczynoSyłamy w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu
sprzedanej. [k. 67]
[68.] Przasnysz, 11.01.1779 r.
Skwitowanie N. Stryjewskiego
N. Wawrzyniec Stryjewski niegdy Macieja syn kwituje N. Tomasza
Stryjewskiego niegdy Grzegorza syna z sumy 400 złp. za szacunek części
leżącej w dobrach Żebry-Marcisze oraz Pszczółki-Górne przez tegoż
zeznającego temuż kwitowanemu przed aktami niniejszymi sprzedanej. [k. 68]
[69.] Przasnysz, 13.01.1779 r.

Skwitowanie N. Gadomskiego
N. Szymon Gadomski niegdy Grzegorza syn kwituje N. Pawła Gadomskiego
brata swego rodzonego z kwoty 40 złp. za szacunek części leżącej w dobrach
Gadomiec-Barany przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu w dniu
dzisiejszym sprzedajej. [k. 69]
[70.] Przasnysz, 26.01.1779 r.
Skwitowanie M. Sopoćki
N. Jan Chmieliński niegdy Jana syn kwituje M. Andrzeja Sopoćkę podskarbiego
liwskiego z sumy 90 złp. za szacunek części leżącej w dobrach Romany-Górskie
przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu w dniu dzisiejszym sprzedanej.
[k. 70]
[71.] Przasnysz, 19.02.1779 r.
Skwitowanie G. Bagieńskiego
G. Stanisław Bagieński7 burgrabia grodzki ciechanowski kwituje G. Aleksandra
Bagieńskiego z sumy 200 złp. z prowizją i kary pieniężnej 14 grzywien polskich
przyznanej mu wedle wyroku sądu grodzkiego ciechanowskiego z dnia
04.11.1777 r. , a to z powodu, iż tenże G. Aleksander Bagieński dopisał [dług?]
na swych częściach. [k. 70]
[72.] Przasnysz, 08.04.1779 r.
G. Ślesicki kwituje G. Ślesickiego
G. Roch Ślesicki niegdy Stanisława syn kwituje G. Stefana Ślesickiego brata
swego rodzonego z kwoty 38 złp. za szacunek siedliska leżącego w dobrach
Ślesice-Kraski w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu
sprzedanego. [k. 72]
[73.] Przasnysz, 26.04.1779 r.
Skwitowanie N. Wassowskiego8

7

Stanisław Bagieński h. Ślepowron (+ok.1785), dziedzic części wsi Bagienice-Tryłoga (par. Krasnosielc) i KołakiKwasy (par. Koziczynek), burgrabia grodzki ciechanowski, syn Pawła i Antoniny z Olkowskich-Kurów. [przyp.
Adam A. Pszczółkowski]
8
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G. Katarzyna Tańska niegdy Jakuba córka, G. Tomasza Grabowskiego żona w
asystencji tegoż męża kwituje N. Walentego Wassowskiego niegdy Stanisława
syna z sumy 234 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Tańskie-Chorąże i
Tańskie-Przedbory w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż
kwitowanemu sprzedanej. [k. 73]
[74.] Przasnysz, 31.05.1779 r.
Skwitowanie G. Bobińskiego
G. Ludwik Morawski niegdy Jakuba syn kwituje G. Bartłomieja Bobińskiego
niegdy Józefa syna z sumy 627 złp. zawierającej porękawiczne za szacunek
części leżącej w dobrach Chodkowo-Załogi w dniu dzisiejszym przez tegoż
zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej. [k. 74]
[75.] Przasnysz, 12.06.1779 r.
Skwitowanie M. Pęczkowskiego
G. Mateusz Slaski niegdy Józefa syn kwituje M. Józefa Pęczkowskiego niegdy
Kazimierza sędziego ziemskiego ciechanowskiego syna z sumy 150 złp. za
szacunek części leżących w dobrach Ślasy-Leszcze w dniu dzisiejszym przez
tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 75]
[76.] Przasnysz, 12.06.1779 r.
Skwitowanie N. Płoskiego
N. Antoni Płoski niegdy Fabiana syn swoim i N. Grzegorza Płoskiego brata
swego młodszego imieniem kwituje N. Wawrzyńca Płoskiego niegdy Hilarego
syna z kwoty 70 złp. za szacunek części leżącej na dobrach Płoskie-Święchy
przez tegoż zeznającego imieniem nieobecnego brata temuż kwitowanemu w
dniu dzisiejszym sprzedanej. [k. 76]
[77.] Przasnysz, 21.06.1779 r.
Skwitowanie G. Franciszka Zaborowskiego
G. Jakub Zaborowski niegdy Jakuba syn kwituje G. Franciszka Zaborowskiego
niegdy Kazimierza syna brata swego stryjecznego z sumy 4000 złp. z tytułu
dziedzictwa i zaporękawicznego z dóbr Glinki z przyległościami w dniu

dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż G. Franciszkowi Zaborowskiemu
sprzedanych. [k.77]
[78.] Przasnysz, 23.06.1779 r.
Skwitowanie G. Antoniego Czaplickiego
Przewielebny ksiądz Andrzej Gadomski kanonik pułtuski, proboszcz grzebski
niegdy Jana z niegdy Teresą Brzozowską spłodzony syn swoim i GG.
Franciszka , Andrzeja i Pawła Gadomskich niegdy Stefana synów, bratanków
swoich rodzonych nieletnich imieniem kwituje G. Antoniego Czaplickiego
niegdy Seweryna syna z sumy 4800 złp. z szacunku części dóbr GadomiecZdrojki, Gadomiec-Barany obydwa, Gadomiec-Trojany, Gadomiec-Jędryki,
Gadomiec-Falki, Gadomiec-Minocięta, Gadomiec-Zawisze, GadomiecPrzybytki i Gadomiec-Peronie w dniu dzisiejszym przed aktami niniejszymi
przez tegoż zeznającego swoim i wyżej wyrażonych nieletnich bratanków
imieniem temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 78]
[79.] Przasnysz, 23.06.1779 r.
Skwitowanie M.Wielochowskiego
G. Franciszek Pajewski9 niegdy Grzegorza syn kwituje M. Antoniego
Wielochowskiego10 podstolego bracławskiego z sumy 1900 złp. od sumy
głównej 5900 złp. za szacunek części leżących na dobrach Borkowo-Falęta
przez tegoż zeznającego na rzecz tegoż M. Wielochowskiego dnia 09.07.1778 r.
przed aktami niniejszymi sprzedanych. Resztujące 4.000 złp., przyznane
dekretem sądu ziemi ciechanowskiej [w Przasnyszu] dnia 3 bieżącego miesiąca,
należne od tegoż Wielechowskiego temuż Pajewskiemu i jego żonie Katarzynie
Nasierowskiej, pozostają ulokowane w rękach Jana Nosarzewskiego11, sędziego
ziemskiego ciechanowskiego.
9

Franciszek Pajewski h. Prus (*1745 Goski-Wąsosze), dziedzic części wsi Borkowo-Foce i inne (par. Węgra), syn
Grzegorza i Felicjanny z Zembrzuskich. Mąż Katarzyny Nasierowskiej (+1798 Krzyżewo-Borowe), córki Franciszka
i Teresy z Borkowskich. Kontrakt jest efektem innego zapisu: 1779, PZW, sygn.17, k.324; #Franciszek Pajewski i
Katarzyna Nasierowska, małżonkowie kwitują Antoniego Wielechowskiego, podstolego bracławskiego, każde z
kwoty 2.000 złp. (razem 4.000 złp.) wraz z grzywnami przyznanymi przez sąd w Przasnyszu. Zaś Wielechowski
kwituje Pajewskiego z 54 złp. wraz z grzywnami przyznanymi przez tenże sąd. Następnie odpis z ksiąg
ciechanowskich, w których Pajewski kwituje Wielechowskiego z 1.900 złp. z większej sumy 5.900 złp. z tytułu
sprzedaży mu dóbr Borkowo-Falenta i inne w 1778 r. Zaś resztujące 4.000 złp. zostaje ulokowane u Jana
Nosarzewskiego, sędziego ziemskiego ciechanowskiego. [przyp. Adam A. Pszczółkowski]
10
Antoni Wielechowski, grzecznościowy podstoli bracławski, syn Wojciecha i Elżbiety z domu Delok (?). W 1771
r. ożenił się z Elżbietą Rembielińską, córką Antoniego Józefa, dziedzica na połowie Rembielina (par. KW),
pułkownika wojsk pruskich i Agnieszki z Garlińskich z Leśniewa Górnego (par. Łysakowo). [przyp. Adam A.
Pszczółkowski]

[80.] Przasnysz, 23.06.1779 r.
Skwitowanie G. Czaplickiego
G. Antoni Czaplicki niegdy Seweryna syn kwituje G. Pawła Czaplickiego G.
Grzegorza Czaplickiego syna z sumy 5600 złp. za szacunek części leżących na
dobrach Czaplice-Bąki, Czaplice-Kurki, Gadomiec-Wichnięta, GadomiecWyraki i Gadomiec-Trojany przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu
przed aktami niniejszymi sprzedanych. [k. 80]
[81.] Przasnysz, 24.06.1779 r.
Skwitowanie G. Tańskiego
G. Andrzej Garliński niegdy G. Piotra Garlińskiego burgrabiego grodzkiego
ciechanowskiego z G. Rozalią Rutkowską spłodzony syn kwituje G. Antoniego
Tańskiego niegdy Macieja syna z sumy 9500 złp. za szacunek części leżącej w
dobrach Mężenino-Wąglewice, Mężenino-Kłódki i Mężenino-Wielkie przez
tegoż zeznającego temuż kwitowanemu w dniu dzisiejszym sprzedanej. [k. 81]
[82.] Przasnysz, 28.06.1779 r.
Skwitowanie małżeństwa NN. Kołakowskich
N. Apolonia Milewska niegdy Grzegorza córka, żona N. Jana Głębockiego w
asystencji tegoż męża kwituje NN. Andrzeja Kołakowskiego niegdy Michała i
Annę Kamińską niegdy Jana syna i córkę, nawzajem małżonków z dwóch sum
jako następuje: pierwszej 300 złp. za szacunek części leżącej na dobrach KołakiWola-Wierzbowska przez tę zeznającą tymże kwitowanym przed aktami
niniejszymi w dniu 08.03 roku niniejszego sprzedanej, drugiej 50 złp. jako
porękawicznego. [k. 82]
[83.] Przasnysz, 30.06.1779 r.
Skwitowanie G. Lipowskiego i innych

11

Jan Leon Nosarzewski h. Dołęga (*1743 +1830), kolejno miecznik (1770), łowczy (1772) i sędzia ziemski
ciechanowski (1775), poseł na Sejm Czteroletni, dziedzic na Krzynowłodze Wielkiej (par. KW), Jastrzębcu (par.
KM), Pawłowie i Kosmowie (oba par. Pawłowo), syn Antoniego, sędziego ziemskiego ciechanowskiego i Anny ze
Świnków-Zielińskich, kasztelanki sieprskiej. Mąż Anny z Glinków, podkomorzanki łomżyńskiej. [przyp. Adam. A.
Pszczółkowski]

N. Józef Niski niegdy Stanisława syn swoim i G. Macieja Niskiego brata swego
rodzonego imieniem kwituje GG. Kazimierza Lipowskiego niegdy Ludwika i
Tomasza Grabowskiego niegdy Karola synów z sumy 1000 złp. za szacunek
części leżących na dobrach Niskie-Wielkie przez tegoż zeznającego imieniem
nieobecnego brata w dniu dzisiejszym temuż kwitowanemu sprzedanych. [k. 83]
[84.] Przasnysz, 30.06.1779 r.
Skwitowanie N. Grabowskiego przez N. Grabowskiego
N. Tomasz Grabowski niegdy Karola syn kwituje N. Stanisława Grabowskiego
niegdy Kacpra syna z sumy 600 tynfów za szacunek części leżącej w dobrach
Grabowo-Gesie przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu w dniu
dzisiejszym sprzedanej. [k. 84]
[85.] Przasnysz, 08.07.1779 r.
Skwitowanie N. Krajewskiego przez NN. Krajewskich
NN. Franciszek, Józef i Kazimierz Krajewscy niegdy Józefa synowie kwitują N.
Mateusza Krajewskiego niegdy Andrzeja syna brata swego stryjecznego z sumy
116 złp. za szacunek części leżących w dobrach Tańskie-Chorąże przez tych
zeznających temuż kwitowanemu w dniu dzisiejszym sprzedanych. [k. 85]
[86.] Przasnysz, 08.07.1779 r.
Skwitowanie NN. Czaplickich przez N. Czaplickiego
G. Stanisław Czaplicki niegdy Jana z niegdy G. Anną Czaplicką po Zygmuncie
córką spłodzony syn kwituje G. Mikołaja niegdy Andrzeja stryja, Antoniego i
Emeryka niegdy Wojciecha synów bratanków Czaplickich z sumy 400 złp. za
szacunek części leżących na dobrach Czaplice-Kurki i Czaplice-Bąki przez
tegoż zeznającego tymże kwitowanym w dniu dzisiejszym sprzedanych. [k. 86]
[87.] Przasnysz, 20.07.1779 r.
Skwitowanie N. Kobylińskiego
N. Jan Kobyliński niegdy Macieja syn kwituje N. Wojciecha Kobylińskiego
Piotra syna bratanka swego rodzonego z kwoty 150 złp. za szacunek części
leżącej w dobrach Kobylaki-Szczepanki, Kobylaki-Pytrusy i Kobylaki-Korysie

w dniu dzisiejszym przez tegoż zeznającego temuż kwitowanemu sprzedanej.
[k. 87]
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1

przasnyskie
ziemskie
wieczyste

19

1777

1

kwit z
szacunku

Ulatowski,
Chmielewski

KawieczynoSerwatki

2

przasnyskie
ziemskie
wieczyste

19

1777

2

kwit z
szacunku

Czarzasty,
Sopoćko

RomanyWszebory

3

przasnyskie
ziemskie
wieczyste

19

1777

3

kwit z
szacunku

Bobiński,
Roman,
Sopoćko

RomanyGórskie,
RomanyMisie

4

przasnyskie
ziemskie
wieczyste

19

1777

4

kwit z
szacunku

Ślesicki

Ślesice-Kraski

5

przasnyskie
ziemskie
wieczyste

19

1777

5

kwit z
szacunku

Ulatowski,
Krajewski

UlatowoBorzuchy

6

przasnyskie
ziemskie
wieczyste

19

1777

6

kwit z
szacunku

Chmieliński,
Cichowski

Cichowo,
Międzyleś,
Badziążki

7

przasnyskie
ziemskie
wieczyste

19

1777

7

kwit z
szacunku

Krajewski

TańskOmiotki

8

przasnyskie
ziemskie
wieczyste

19

1777

8

kwit z
szacunku

Kawiecki,
Chmieliński

Chmieleń

L.p
.

przasnyskie
ziemskie
wieczyste

19

1777

9

kwit z
Chmielewski,
szacunku
Czaplicki

przasnyskie
10
ziemskie
wieczyste

19

1777

10

kwit z
szacunku

Rudziński

Rudno-Kosiły

przasnyskie
11
ziemskie
wieczyste

19

1777

11

kwit z
szacunku

Krępski

Rogowo

Bobiński

9

PłoskieOpiłki

przasnyskie
12
ziemskie
wieczyste

19

1777

12

kwit z
szacunku

przasnyskie
13
ziemskie
wieczyste

19

1777

13

kwit z
szacunku

Piegłowski,
Gąsiorowski

przasnyskie
14
ziemskie
wieczyste

19

1777

14

kwit z
szacunku

Kawiecki,
Krajewski

KrajewoDarmopychy

Milewksi,
Budny,
Bartołd

Żbiki-Antosy

Cichowski,
Stryjewski

StryjewoWielkie

przasnyskie
15
ziemskie
wieczyste

19

1777

15

kwit z
szacunku

przasnyskie
16
ziemskie
wieczyste

19

1777

16

kwit z
szacunku

przasnyskie
17
ziemskie
wieczyste
przasnyskie
18
ziemskie
wieczyste
przasnyskie
19
ziemskie
wieczyste

19

19

19

1777

1777

1777

RomanyFuszki, KakiNowiny?
Lwów,
GardlinoKomonino,
GardlinoZalesie

17

kwit z
szacunku

Kołakowski

KołakiBudzyno,
WolaWierzbowska
, [Kaki]Smolechy

18

kwit z
szacunku

Bruliński,
Roman,
Zembrzuski

ZembrzusMokrygrunt

19

kwit z
szacunku

Bruliński,
Roman,
Zembrzuski

ZembrzusMokrygrunt

przasnyskie
20
ziemskie
wieczyste

19

1777

20

przasnyskie
21
ziemskie
wieczyste

19

1777

21

przasnyskie
22
ziemskie
wieczyste
przasnyskie
23
ziemskie
wieczyste
przasnyskie
ziemskie
wieczyste
24

przasnyskie
25
ziemskie
wieczyste
przasnyskie
26
ziemskie
wieczyste
przasnyskie
27
ziemskie
wieczyste
przasnyskie
28
ziemskie
wieczyste

kwit z
szacunku

Morawski,
Żebrowski,
Ostrowski

MorawyWielkie,
MorawyKalisze

kwit z
szacunku

Trętowski,
Stryjewski

Nałęcze
OstrowePrzedbory,
OstroweKokacze

19

1777

22

kwit z
szacunku

Ostrowski,
Kołakowski,
Roman

19

1777

23

kwit z
szacunku

Trętowski,
Śmieciński

SzczepankiStarawieś

19

1777

24

kwit z
szacunku

Żaboklicki,
Zakrzewski

ŻaboklikWielki,
ŻaboklikBiskupy,
ŻaboklikMarki,
Rudno-Kosiły

19

1777

25

kwit z
szacunku

Kołakowski

KołakiBudzyno

26

kwit z
szacunku

Chmieliński,
Miłoszewski,
Spoćko,
Olizarowicz

RomanyWszebory,
RomanyKosiorki

27

kwit z
szacunku

Chądzeński,
Chlebowski,
Kołakowski

Pienice

Morawski,
Ostrowski

MorawyWielkie,
MorawyKalisze

19

19

19

1777

1777

1777

28

kwit z
szacunku

przasnyskie
29
ziemskie
wieczyste

19

1777

29

kwit z
szacunku

Chodkowski,
Dzieliński

BrzozowoWielkie
ZembrzusWielki,
Żebry-Kordy,
Żebry-Idźki
KrajewoTomki,
KrajewoJarnuty,
KrajewoFalki

przasnyskie
30
ziemskie
wieczyste

19

1777

30

kwit z
szacunku

Zembrzuski,
Czaplicki,
Kawiecki,
Długokęcki

przasnyskie
31
ziemskie
wieczyste

19

1777

31

kwit z
szacunku

Zaleski,
Krajewski

przasnyskie
32
ziemskie
wieczyste

19

1777

32

kwit z
szacunku

Długokęcki,
Chełchowski

33

kwit z
szacunku

Sułkowski,
Kołakowski,
Karniewski, Kołaki-Morgi
Łoniewski,
Dmochowski

34

kwit z
szacunku

Chodkowski,
Biedrzycki,
Rzeczkowski

Krępa

Krępski,
Pajewski,
Biedrzycki,
Rzeczkowski

Krępa

przasnyskie
33
ziemskie
wieczyste

przasnyskie
34
ziemskie
wieczyste

19

19

1777

1778

MossakiRukle

przasnyskie
35
ziemskie
wieczyste

19

1778

35

kwit z
szacunku

przasnyskie
36
ziemskie
wieczyste

19

1778

36

kwit z
Niestojemski,
szacunku
Smoleński

OssowiecKmiecy

przasnyskie
37
ziemskie
wieczyste

19

1778

37

kwit z
szacunku

RomanyKosiorki

Chmielińśki,
Roman

przasnyskie
38
ziemskie
wieczyste

19

1778

38

Kepski,
kwit z
Rzeczkowski,
szacunku
Dembiński

przasnyskie
39
ziemskie
wieczyste

19

1778

39

kwit z
szacunku

Cichowski,
Chmieliński

Międzyleś

przasnyskie
40
ziemskie
wieczyste

19

1778

40

kwit z
szacunku

Milewski,
Majkowski

MilewoSzwejki

przasnyskie
41
ziemskie
wieczyste

19

1778

41

kwit z
szacunku

Roman,
Krajewski

KrajewoWierciochy

przasnyskie
42
ziemskie
wieczyste

19

1778

42

kwit z
szacunku

Krajewski,
Żyrański

KrajewoFalki

Krępa

przasnyskie
43
ziemskie
wieczyste

19

1778

43

kwit z
szacunku

Morawski

MorawyWielkie,
MorawyŚliwki

przasnyskie
44
ziemskie
wieczyste

19

1778

44

kwit z
szacunku

Dzieliński

Dzielino

przasnyskie
45
ziemskie
wieczyste

19

1778

45

kwit z
szacunku

Purzycki

Targonie,
Ropele

46

kwit z
szacunku

Gadomski,
Ulatowski,
Zembrzuski

GadomiecTrojany

przasnyskie
46
ziemskie
wieczyste

19

1778

przasnyskie
47
ziemskie
wieczyste

19

1778

47

kwit z
szacunku

Mężeński,
Gąsiorowski,
Gardliński,
Rutkowski

przasnyskie
48
ziemskie
wieczyste

19

1778

48

kwit z
szacunku

Bobiński,
Kakowski

przasnyskie
ziemskie

19

1778

49

kwit z
szacunku

Kobyliński

49

MężeninoKłuski,
MężeninoWąglewice
BobinoWielkie,
BobinoDrogule
KobylakiSzczepanki,

KobylakiPetrusy

wieczyste
przasnyskie
50
ziemskie
wieczyste

19

1778

50

kwit z
szacunku

Chodkowski,
Bobiński,
Wrzosek

ChodkowoWielkie

Roman

RomanySkierki,
RomanyZajki,
RomanySędzięta

przasnyskie
51
ziemskie
wieczyste

19

1778

51

kwit z
szacunku

przasnyskie
52
ziemskie
wieczyste

19

1778

52

kwit z
Nosarzewski,
szacunku
Kuskowski

53

kwit z
szacunku

Kuskowski,
Borkowski,
Morawski

BorkowoWielkie

54

kwit z
szacunku

Żebrowski,
Mokrski

PszczółkiGórne seu
Stępne,

Smoliński,
Wirzbicki,
Fenson,
Zembrzuskwit z
Pokrzywnicki,
Mokrygrunt,
szacunku Zembrzuski,
Rembowo
Rapacki,
Niski,
Grabowski,

przasnyskie
53
ziemskie
wieczyste
przasnyskie
54
ziemskie
wieczyste

przasnyskie
55
ziemskie
wieczyste

56 przasnyskie
ziemskie
wieczyste

19

19

1778

1778

19

1778

55

19

1778

56

kwit z
szacunku

Morawski,
Kawiecki

Dzielino

ŻebryMarcisze,
PszczółkiCzubaki,
PszczółkiStepne,
PszczółkiGolanki,
Pszczółki-

Szerszenie
przasnyskie
57
ziemskie
wieczyste

19

1778

57

kwit z
szacunku

Morawski,
Zembrzuski,
Roman

MorawyWielkie

Stryjewski,
Miłoszewski

Żebry-Idźki,
Żebry-Kordy,
ŻebryMarcisze

przasnyskie
58
ziemskie
wieczyste

19

1778

58

kwit z
szacunku

przasnyskie
59
ziemskie
wieczyste

19

1778

59

kwit z Pszczółkowski
szacunku
, Mokrski

PszczółkiStepne

60

kwit z
szacunku

KrajewoFalki,
KrajewoKłuski

61

Krępski,
kwit z
Marcinkiewic
szacunku
z

62

kwit z
szacunku

Mossakowski,
MilewoTrętowski,
Wierzchonie
Milewski

przasnyskie
60
ziemskie
wieczyste
przasnyskie
61
ziemskie
wieczyste
przasnyskie
62
ziemskie
wieczyste

19

19

19

1778

1778

1778

Żaboklicki,
Czaplicki

Krępa

przasnyskie
63
ziemskie
wieczyste

19

1778

63

kwit z
szacunku

Roman

RomanyJanki,
RomanyZajki,
RomanyŚlepowrony,
RomanyKarcze

przasnyskie
64
ziemskie
wieczyste

19

1778

64

kwit z
szacunku

Chodkowski,
Krępski

Rogowo

przasnyskie
65
ziemskie
wieczyste

19

1778

65

kwit z
szacunku

Chmieliński,
Rogowski

Rogowo

przasnyskie
66
ziemskie
wieczyste

19

1778

przasnyskie
67
ziemskie
wieczyste

19

1779

66

kwit z
szacunku

Chmieliński,
Niski,
Kołakowski

KołakiJaćwiężyno

67

kwit z
szacunku

Roman,
Kawiecki

KawieczynoSyłamy

przasnyskie
68
ziemskie
wieczyste

19

1779

68

kwit z
szacunku

Stryjewski

ŻebryMarcisze,
PszczółkiGórne

przasnyskie
69
ziemskie
wieczyste

19

1779

69

kwit z
szacunku

Gadomski

GadomiecBarany

przasnyskie
70
ziemskie
wieczyste

19

1779

70

kwit z
szacunku

Chmieliński,
Sopoćko

RomanyGórskie

przasnyskie
71
ziemskie
wieczyste

19

1779

71

kwit z
szacunku

Bagieński

przasnyskie
72
ziemskie
wieczyste

19

1779

72

kwit z
szacunku

Ślesicki

Ślesice-Kraski
TańskieChorąże,
TańskiePrzedbory

przasnyskie
73
ziemskie
wieczyste

19

1779

73

kwit z
szacunku

Tański,
Grabowski,
Wassowski

przasnyskie
74
ziemskie
wieczyste

19

1779

74

kwit z
szacunku

Morawski,
Bobiński

ChodkowoZałogi

przasnyskie
75
ziemskie
wieczyste

19

1779

75

kwit z
szacunku

Slaski,
Pęczkowski

Ślasy-Leszcze

przasnyskie
76
ziemskie
wieczyste

19

1779

76

kwit z
szacunku

Płoski

PłoskieŚwięchy

przasnyskie
77
ziemskie
wieczyste

przasnyskie
78
ziemskie
wieczyste

przasnyskie
79
ziemskie
wieczyste

19

19

19

1779

1779

1779

77

kwit z
szacunku

Zaborowski

Glinki

Gadomski,
Brzozowski,
Czaplicki

GadomiecZdrojki,
GadomiecBarany,
GadomiecTrojany,
GadomiecJędryki,
GadomiecFalki,
GadomiecMinocięta,
GadomiecZawisze,
GadomiecPrzybytki,
GadomiecPeronie

78

kwit z
szacunku

79

Pajewski,
kwit z Wielochowski
szacunku , Nasierowski,
Nosarzewski

BorkowoFalęta

przasnyskie
80
ziemskie
wieczyste

19

1779

80

kwit z
szacunku

Czaplicki

CzapliceBąki,
CzapliceKurki,
GadomiecWichnięta,
GadomiecWyraki,
GadomiecTrojany

81 przasnyskie

19

1779

81

kwit z

Garliński,

Mężenino-

ziemskie
wieczyste

przasnyskie
82
ziemskie
wieczyste

19

1779

Kłuski,
MężeninoWąglewice,
MężeninoWielkie

szacunku

Rutkowski,
Tański

82

kwit z
szacunku

Milewski,
Kołakowski, Kołaki-WolaGłębocki, Wierzbowska
Kamiński
Niski,
Lipowski,
Grabowski

NiskieWielkie

przasnyskie
83
ziemskie
wieczyste

19

1779

83

kwit z
szacunku

przasnyskie
84
ziemskie
wieczyste

19

1779

84

kwit z
szacunku

Grabowski

GrabowoGesie

przasnyskie
85
ziemskie
wieczyste

19

1779

85

kwit z
szacunku

Krajewski

TańskieChorąże

Czaplicki

Kobyliński

przasnyskie
86
ziemskie
wieczyste

19

1779

86

kwit z
szacunku

przasnyskie
87
ziemskie
wieczyste

19

1779

87

kwit z
szacunku

CzapliceKurki,
Czaplice-Bąki
KobylakiSzczepanki,
KobylakiPytrusy,
KobylakiKorysie

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten projekt. Udało się
opłacić domenę oraz hosting, wyłącznie dzięki Państwa wpłatom.Wymienienie
wszystkich jest wysoce problematyczne, bo nie chciałbym o nikim zapomnieć, a
jest już wiele takich osób. Niechaj jednak ci wszyscy wiedzą, że jestem im
niezmiernie wdzięczny i życzę im oraz sympatykom projektu poświęconego
szlachcie północnego Mazowsza wszystkiego o najlepsze w Nowym Roku
Pańskim 2019!

Po więcej takich materiałów zapraszam na stronę poświęconą szlachcie
północnego Mazowsza:
www.szlachtapolnocegomazowsza.pl
oraz na Facebook’a:
https://www.facebook.com/szlachtapolnocnegomazowsza/
Szczęść Boże!
Adam Dobkowski

