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Manifestacja Drwencza
Manifestacja M. Ponikiewskiego w związku ze zgorzeniem w roku
niniejszym kościoła rzekuńskiego, a wraz z nim metryk chrztu jego
synów i córek oraz aktu małżeństwa między nim a M. Marianną
Mostowską cześnikówną ziemii łomzieńskiey
Przed urzędem y aktamy grodzkiemy starościńskiemy własnego powiatu
ostrołęckiemy stanąwszy osobiście albo raczey oblicznie Wielmożny Jegomość
Pan Antoni Ponikiewski, Wielmożnego Jegomości Pana Jana na Ponikwi y
Załężu Wielkim Ponikiewskiego podsędka ziemskiego różańskiego z
Wielmożną niegdy Marianną z Rzekunia a Zagorze Zbierzchowską w
małżeństwie zpłodzony syn, połowy wsi nazwanej Drwęcza w rzeczonym
powiecie ostrołęckim, parafii rzekuńskiey, ziemi łomzieńskiey Xięstwa
Mazowieckiego leżącey dziedzic, jako kochający własnych synów i córek
swoich z Wielmożną Jeymością przedtym Mostowską niegdy Wielmożnego
Ludwika Mostowskiego cześnika ziemi łomzieńskiey z niegdy Wielmożną
Katarzyną z Piegłowa [w] ziemi ciechanowskiey Piegłowską pochodzącą córką,
w porządnym małżeństwie z antenatów swoich zpłodzonych ociec.
Gdy po nieszczęśliwym y niespodzanym zgorzeniu kościoła parafialnego
rzekuńskiego dnia dwudziestego ósmego miesiąca stycznia w roku bieżącym, o
godzinie drugiey po północy, to jest z wtorku na srzodę, a w nim ksiąg
wszelkich, metryk tak ślubnych małżeńskich, iako y dzieci różnego stanu całey
parafij rzekuńskiey będących w tymże kościele przez własnych plebanów
ochrzczonych i do pomienionych metryk zwyczaynym sposobem wpisanych,
razem z kościołem spalonych, że do objaśnienia y uwiadomienia o narodzeniu i
przyjęciu Wiary Świętej Katolickiey Rzymskiey przez sakrament Chrztu
Świętego tychże synów y córek swoich innego dla różnych okoliczności y
przyczyn w dalszym ich życiu y rozmaitych sukcesach potrzebnych, tenże
Jegomość Pan Ponikiewski sukcesorów wyżej rzeczonych swoich manifestujący
się ociec nie wynayduie sposobu oprócz, iż mając swoje narodzenia y
ochrzczenia tychże dzieci swoich osobliwie w teraźniejszym małżeństwie

zpłodzonych dla wiadomości y pamięci sobie w kalendarzach konnotaty oraz y
grodowe różne czasu przystojnie zawierania sakramentu Małżeństwa Świętego z
teraźniejszą Jejmością małżonką swoją, a pomienionych i niżej wyrazić mianych
synów y córek matką, różne grodowe dokumenta, obmyślił sobie ten sposób, że
stanąwszy przed Urzędem y Aktami niniejszymi, do którego jurysdykcyi należy,
w swej własnej osobie publicznie tak zawartego przystojnie z tąż wyżej
wyrażoną małżonką swoją małżeństwa, jako y wszystkich swoich dzieci według
dni w miesiącach y rokach narodzenia y religii w tymże niewątpliwego
uczciwego ich stanu urodzenia y kondycyi uczynić oświadczenie.
A naywprzód co należy do przystojnie zawartego wyżej wyrażonego między
sobą małżeństwa reprodukuje urzędowi niniejszemu grodzkiemu kontrakt
ślubny między niegdy Wielmożnym Jegomością Panem Ludwikiem
Mostowskim cześnikiem ziemi łomzieńskiey swoim y Wielmożnej Jejmości
Pani Katarzyny Piegłowskiej małżonki swojej z jednej, a Jegomością Panem
Antonim Ponikiewskim podsędkowiczem ziemskim różańskim teraźniejszym
manifestującym z drugiej strony w Ławach dnia piątego września roku
Pańskiego 1767. zpisany i zawarty, aktamy grodu tutejszego w sobotę przed
Świętem Narodzenia Najświętszej Panny Maryi w roku jako wyżej urzędownie
roborowany, według którego kontraktu inskrypcya prostym długiem czterech
tysięcy złotych polskich na dobrach Drwęczy na osobę Wielmożnej Jejmości
Panny Marianny Mostowskiej cześnikówny ziemi łomzieńskiej przyszłej
małżonki swojej pod tymże samym aktem uczyniona służąca oraz dożywocie
zoobopólne na wszystkich dobrach y summach według formy statutu, w tymże
własnym powiecie y grodzie w sobotę przed świętem Podwyższenia Świętego
Krzyża w tymże roku między już złączonymy małżonkami Wielmożnymi
Ponikiewskiemy nastąpione.
Zaś co należy do narodzenia dzieci tychże Wielmożnych Ponikiewskich
małżonków wyżej wyrażonych najprzód narodzenie najstarszego syna dnia
siódmego miesiąca sierpnia, w dzień niedzielny roku Pańskiego tysiącznego
siedmsetnego sześćdziesiatego ósmego, chrzczony przez Xiędza Jakuba
Bieńkowskiego plebana na ów czas rzekuńskiego, na ręku Wielmożnych
Ludwika Mostowskiego cześnika ziemi łomzieńskiey dziecięcia dziada
rodzonego y Elżbiety Klickiey podsędkowej ziemi łomzieńskiey w pierwszej
parze, w drugiej parze Wielmożny Roch Klicki podsędek ziemski łomzieński y
Wielmożna Scholastyka Bromirska wziął imię Kajetana Ludwika, iż się w sam
dzień świętego Kajetana narodził,

narodzenie po nim córki imieniem na Chrzcie Świętym danym Franciszka,
Tekla y Kolumba dnia siedmnastego miesiąca września roku Pańskiego tysiąc
siedmset sześćdziesiąt y dziewięć, chrzczone w kościele rzekuńskim przez tegoż
Xiędza plebana jako wyżej, na ręku Wielmożnych Stanisława Mostowskiego
cześnikowicza ziemi łomzieńskiey dziecięcia wuja rodzonego y Konstancyi
Klickiey podsędkówny ziemi łomzieńskiey roku tegoż jak y jej narodzenie dnia
23 miesiąca tegoż to jest września,
Item1 narodzenie drugiej córki tychże Wielmożnych Ponikiewskich imieniem
na Chrzcie Świętym danym Katarzyna Józefa dnia 22 marca, ochrzczona w
Rzekuniu przez tegoż Xiędza plebana dnia 29 miesiąca tegoż na ręku
Wielmożnych Józefa Zbierzchowskiego y Salomei z Konarskich
Zbierzchowskiey małżonków cześników urzędowskich, narodzenie y chrzest w
jednymże roku tysiącznym siedmsetnym siedmdziesiątym drugim nastąpiło,
zaś znowu narodzenie drugiego syna imieniem na Chrzcie Świętym danym
Heliodora y Józefa Kalwancyusza roku Pańskiego tysiącznego siedmsetnego
siedmdziesiątego czwartego dnia trzeciego miesiąca lipca, chrzczony przez
Xiędza Karola Kołakowskiego plebana w kościele rzekuńskim na ręku dziada
szpitalnego imieniem Jana i Zofii Michałowey wdowy z Drwęczy,
na ostatek narodzenie najmłodszego syna imieniem na Chrzcie Świętym danym
Jan Baltazar, narodził się dnia czwartego stycznia roku idącego tysiącznego
siedmsetnego siedmdziesiątego ósmego, ochrzczony jeszcze w stojącym
kościele rzekuńskim przez tegoż Xiędza plebana Karola Kołakowskiego na ręku
tychże ludzi ubogich jako y starszy syn Józef, o których to Wielmożnych
Ponikiewskich podsędkowiczów ziemskich różańskich tak przystojnie zawarciu
Świętego Sakramentu Małżeństwa, jako y uczciwie przez zpłodzeniu wyżej
wyrażonego potomstwa ich każdemu w okolicy wiadomego Wielmożny
Jegomość Pan Ponikiewski małżonek y ociec niniejszym manifestem oświadcza
y publicznie do aktów tutejszych grodzkich ostrołęckich podaje, podpisem ręki
swojej tę kopię stwierdzając.
Antoni Ponikiewski ręką własną
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