
Oprac. Zespół  

Edycja źródeł do dziejów ziemi łomżyńskiej i wiskiej1 

Akta sejmikowe ziemi łomżyńskiej [materiał roboczy, z zachowaniem oryginalnej pisowni]2 

 

Łom. oblat.  

229 f 460. 

Actum Łomzae feria quarta post 

dominicam Laetare quadragesimalem 

sub interregno proxima, anno 1733. 

 

 Instrukcya ichm. pp. Tomaszowi Zielińskiemu podkomorzycowi łomżyńskiemu i 

Michałowi Suskiemu łowczemu łomżyńskiemu posłom ziemi łomżyńskiej na sejm 

convocationis warszawski od sejmiku sub vincolo confoederationis obranym w Łomży die 11 

Martii 1733 anno dana. 

 Wielkiego regnanta Korony naszej polskiej i p. Augusta wtórego jako żaden język in 

vita ejus nigdy condigne wysławić nie mógł, tak po śmierci ziemia nasza z całą ojczyzną 

dostatecznie odżałować nie potrafi, owszem coraz bardziej załować będzie, rozpamiętywając 

sobie niezliczone jego dobrodziestwa i coraz lepiej poznawając, jakiego to pana utraciła, co 

ichm. pp. posłowie nasi fasius na przyszłej konwokacyi wyraziwszy, dziękować będą naprzód 

quam campetentissime i z osobliwszą dystynkcyą jo.ks.jmci prymasowi Korony polskiej i w. 

ks. litewskiego n.w.m.p. i dobrodziejowi za nieustające prace, fatygi i pieczołowanie około 

dobra pospolitego, za ugruntowanie zgody, jedności i konfidencyi inter proceres, na czem 

pokój, bezpieczeństwo i wszystko szczęście rzeczyp. zawisło. Potem jw. jmp. wojewodzie 

naszemu mazowieckiemu generalnemu wojska koronnego regimentarzowi pro exacta 

vigilantia na wszystkie strony, że dotąd w rzeczyp. cicho i upraszać będą jegomości, 

n.w.m.p., aby do utrzymania tegoż miłego pokoju przeciwko wszelkiej licencyi, in cunctanter 

raczył uti jure et munere suo zaraz in herba każde złe tłumiąc, ne ulterius serpat et magis 

noceat i upewnią jegomości, n.w.m.p., że za to nietylko ziemią naszą ale i całą rzeczp. będzie 

miał sobie obowiązaną i podziękują pariter i jw. jmp. marszałkowi w. kor. jako gospodarzowi 
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Materiał roboczy z zachowaniem oryginalnej pisowni. 



rzeczyp. Prześwietnemu senatowi i ichm. pp. ministrom status obojga narodów, że w 

teraźniejszych konjunkturach i zdrową radą i wszelkiem staraniem swojem contribuunt 

ustawicznie ad manu tenendam tranquisllitatem publicam zgodę, jedność i konfidencyą, którą 

przy łasce i pomocy boskiej jo. ks. jmość. prymas optima et sancta intentione gloriosissima 

ufundował i providentissime utrzymuje, ichm. pp. posłowie nasi tam forttiter quam susviter 

promować będą, strzegąc się scysyi, owszem spólnie z rzecząp. onym zabiegając. 

 Na tym zaś fundamencie szczyrze popierać będą warunek przyszłej elekcyi, aby była 

wolna, zgodna i zupełną miała prowidowaną sobie securitatem, żeby nikt nie ważył się 

scyssyi in campo electorali króla nominować, dopieroż koronować i jeżli by się kto tak 

zapamiętały miał znaleść, aby pro hoste patriae był deklarowany i zaraz imany i karany. 

 Gwoli czemu na konwokacyi domawiać się będą, aby asystencye pańskie ad certum 

numerum były redukowane, żeby żaden z panów senatorów i ministrów status nie ważył się 

przyjeżdżać do Warszawy, daleko bardziej do szopy na miejsce elekcyi z kampanią i 

towarzystwem komputowem, ani z ludźmi cudzoziemskiego zaciągu ale tylko z 

proporcyonalną asystencyą dworzan stanu ślacheckiego, aby podczas elekcyi wszelka 

modestya cum omnimoda securitate zachowana była na konwokacyi opisać et rigores 

interponere. 

 Zabiegając szkodliwym fakcyom, urgebunt ichm. pp. posłowie, aby się nikt nie ważył 

prywatnych trzymać korespondencyj cum externis, ktoby zaś miał jakimkolwiek sposobem 

laedere jus liberae electionis, takowy pro hoste patriae censeatur. 

 Także ktoby się ważył bez pozwolenia rzeczyp. werbować, chorągwie podnosić a z 

niemi tranquil litatem et securitatem publicam turbować, takiego i ludzi werbowanych jako 

kupy swywolne według tak wielu praw i konstytucyj aby ichm. pp. regimentarze obojga 

narodów znosili, łapali principales et complices na gardle karali. 

 Mając przykład z postronnych narodów, że panów nie szukają sobie za granicami, my 

tylko Polacy pro natura libertatis tej podlegamy cenzurze i zdamy się odis habere propriam 

gentem, lubo wiemy, że da Polaków nas najlepszy by był król Polak, który cum laete sucsit 

sworem libertatis czego sobie i całej ojczyznie ziemia nasza ordentissimo życzy voto, wiedząc 

jednak i mocno wierząc, iż każdy monarcha czylito w wolnym narodzie, czyli in absoluto 

przed wieki od P. Boga jest przejrzany, więc abyśmy w tej mierze woli i rozporządzeniu 

boskiemu nie stali się przeciwni, owszem abyśmy się do tejże woli przenajświętszej 

konformowali, obligujemy ichm. pp. posłów naszych, żeby się na zgodne sentymenta całej 

rzeczyp. zapatrywali,  zgodę i jedność zatrzymywali i promowowali, a w niej czekali, kogo 

nam wszystkim in cum po electorali Pan Bog do serca poda, interex nikogo od konkurencyi 



nie ekskludowali, że byśmy tem i Pana Boga nie obrazili i żadnego ex vicinis sobie nie 

dysobligowali.  

 Opisawszy warunek elekcyi quam [nieczytelne] popierać będą ichmp. pp. posłowie 

nasi, aby kacerstwo prawem anni 1717 obarczone teraz da ściągnienia na ojczyznę naszą 

błogosławieństwa boskiego wykorzenione być mogło aby zborzysków wszystkich w Koronie 

i Litwie nie ważył się nikt poprawować, ratować, nawet ani grzty jednej przybić, żeby tem 

prędzej upadły, aby odszczepieńcy ślachta et a distributiva justitia excludantus i nigdziej nie 

mieli activitatem, mieszczanie osobliwie w Mazowszu nie mieli incolatum, ani żadnego 

handlu, ani rzemiosła bo tem niszczą katolików rzymskich. Dla utwierdzenia securitalis ab 

extra potrzebne renowacye pactorum et factorum z potencyami postronnemi, ichm. pp. 

posłowie promovebunt, z dworem jednak berlińskim aby rzeczp. cunctanter et circumspecte 

postępowała sobie, od którego ziemia nasza przy granicy ciężkie ponosi krzywdy i wiolencye, 

które superat patientiam et provocant ad repressalia: aby tedy rzeczp. była considerabilior 

należy mieć wojsko większe, na aukcją którego aby województwa ruskie proportionaliter 

contribuant ichm. pp. posłowie z rzecząp. porozumiewać się będą, ziemia nasza dosyć 

obciążona, nie może się na więcej pociągnać. 

Przy tem porozumieniu się tak dobrem sub autoritate jo. ks. jmci prymasa aby każdy 

swój urząd sprawował, żaden żadnemu nie przeszkadzając, owszem tego pilnując i 

przestrzegając, co komu prawo przepisało i pozwoliło wniosą to ichm. pp. posłowie nasi.  

 A że poczta jest cor reip., więc aby poczmistrzowie wszyscy byli ślachta i 

posesyonaci, taż poczta po całej Polscze, tudzież i handle aby miały plenum securitatem, 

tudzież aby miasto stołeczne Kraków publico non privoto praesidio osadzone było, ichm. pp. 

posłowie urgebunt. 

 Przyznane prawo przez konstytucyą grodzieńską anni 1726 na pałac i inne place w 

Warszawie nieb. i p. królowi jmci et successoribus sanguinis lubo tak dobremu, łaskawemu i 

hojnemu panu etiam post funera nigdy dostarczający nie możemy pokazać wdzięczności, 

jeżeli jednak hoc jus quesitum nie będzie kiedyżkolwiek praejudiciorum vel periculosum 

juribus wolności naszej, porozumieć się powinni ichm. pp. posłowie nasi cum rep., aby 

wcześnie temu provideri mogło.  

 Egzercycya w wojsku autoramentu cudzoziemskiego obojga narodów exemplo innych 

państw, które w wojskach swoich cudzego języka nie zażywają, aby się po polsku 

odprawowały, są tego wielkie racye, które każdemu mogą communicari, ichm. pp. posłowie 

serio promovebunt, aby teraz zaraz stanęła konstytucya na to, żeby ichm. pp. regimentarze 

utriusque gentis tę nacyonalną mustrę zaraz po konwokacyi wprowadzili i egzekwowali, a 



któryby oficer po polsku nie umiał, onego absztejtowali, aby w regimentach żadnego nie było 

dysydenta, choćby był i Polak i gdzie się znajdzie dysydent, aby ex nunc był relegowany, 

także i exotici. 

 Będąc informowani z listu jo. ks. jmci prymasa de privatis conventiculis w 

krakowskiem przeciwko powadze prymacyalnej prawom i dawnym zwyczajom attentatis jako 

ubolewa ziemia nasza nad temi inkonweniencyami, tak obliguje ichm. pp. posłów, żeby nasz 

resentyment należycie in rep. ekssgorowali, urgendo, aby pryncypał i complices co to chcieli 

zamieszać ojczyznę sądzeni i karani byli.  

 Doświadczyła rzeczp., jako nowe prawo anni 1717 o buławach było okazyą 

zepsowania kilku sejmów, więc aby reapulus iste mógł evitori, na przyszłej konwokacyi 

ichm. pp. posłowie cum rep. pomyślą de mediis. 

 Pretensya wojska koronnego i deklarowane miliony od nich i.p. króla jmci, tudzież 

dług jmci chorążemu nurskiemu winny ichm. pp. posłowie promovebunt i o satysfakcyą 

urgebunt.  

 Imp. podskarbi w kor. aby zbytnich ekspens ze skarbu koronnego nie czynił i owszem 

pieniędzy ad omnes casus ochroniał, czerwone złote według konstytucyi po zł. 18 w skarbie 

brać kazał, ichm. pp. posłowie instabunt. 

 A że kupcy gdańscy privato usu ślachtę zboża statkami prowadzących do Gdańska w 

mierze krzywdzą targ raz uczyniony zrzucają, o co oni sprawiedliwości dojśc nie można, więc 

aby huic iniquitati mogło się jakimkolwiek sposobem zabieżeć, ichm. pp. posłowie querent 

media i uczynią tem rekurs do jo. ks. jmci prymasa. 

 O przyczynie także soli suchedniowej na ziemie nasze, w czem już była uczyniona 

jakakolwiek nadzieja w kancelaryi koronnej teraz znowu z jmp. podskarbiego koronnego 

ichm. pp. posłowie starać się będą. 

 Aby przyszły regnant jednej osobie nie dawał kilka starostw, ani jura communicativa 

dla niewiast tylko na jedno starostwo, albo dzierżawę jedną, starostowie zaś grodowi aby 

integntatem starostw utrzymywali, [nieczytelne] windykowali, zamki, pałace i grody 

należycie konserwowali. 

Caetera activitati et dexteritati ichm. pp. posłom naszym juramento corporali 

zobowiązanym communittimus. 

Ignacy z Przyjmy Przyjemski łomżyński, zambrowski Koliński starosta, marszałek koła 

rycerskiego konfederacyi ziemi łomżyńskiej mp.  


