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Instrukcya ziemi łomżyńskiej ww. ichm. pp. Ignacemu z Przyjmy Przyjemskiemu staroście i 

Antoniemu Rostkowskiemu podczaszemu tejże ziemi posłom na sejm ekstraordynaryjny 

warszawski obranym w Łomży dnia 1 Septembra, roku pańskiego 1732 dana. 

Lubo wierzemy wszyscy i mocno wierzyć powinniśmy, iż nieskończona dobroć i 

miłosierdzie Pana Boga naszego in quo vivimus, movemur et sumus w pokoju, całości i 

zupełnem bezpieczeństwie utrzymuje ojczyznę naszą i zasłania ją ab interita, tak najpirwsze i 

najpokorniejsze majestatowi jego boskiemu czyni ziemia nasza za to podziękowanie, 

obligując ichm. pp. posłów, aby imieniem jej nieśmiertelnej wdzięczności synowskiej oraz 

miłości i najniższego podziękowania oddali tributum od ziemi naszej majestatowi jkr.mci, 

p.n.m, vicariae in terrio potestati za ojcowskie około dobra pospolitego prace, starania i 

troskliwości, które jkr. mość, p.n.m., w utrzymaniu całości rzeczyp. miłego praw i swobód jej 

miłego pokoju przy zupełnem ab intra et ab extra bezpieczeństwie w egzekucyi sancitorum 

publicorum w doskonałej informacyi województw i ziem o publicznych interesach przez 

instrukcyą przedsejmową, której nietylko uszu ale i serc naszych nadstawialiśmy. A że na 

nieoszacowanem jkr. mci, p.n.m., zdrowiu, szczęśliwem i słodkiem jego panowaniu prawa, 

swobody, ozdoba, bezpieczeństwo i wszelkie szczęśliwości ojczyzny naszej zasadzają się: 

tedy obowiązujemy się ichm. pp. posłów naszych, aby jkr. mci, p.n.m., za złożenie sejmu tego 
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ekstraordynaryjnego w Warszawie condigne dziękując, dziękowali oraz i za to, że się do 

Grodna nie hazardował, ponieważ nie miejsce, ale osoby, a w nich czy tam, czy tu 

zgromadzona rzeczp. jednakowoż o sobie rodzić może. Podobneż uczynią dzięki ichm. pp. 

posłowie temuż panu walecznemu patri legionum za uczynioną i chwalebnie pro honore 

gentis odprawioną wojska cudzoziemskiego lustracyą przez którą jkr. mość, p.n.m., pokazał, 

że i kocha rzeczp. i życzy jej tego, czego nam wszyscy sąmsiedzi zazdroszczą, to jest, abyśmy 

przy niedozorze naszym wojska na papierze więcej a niżeli na nogach mieli i to jeszcze nie 

pożądnego i coraz bardziej w głębokim pokoju exercitia militaria zapominającego, a przez to 

nigdy nie byli considerabiles, do czego jkr. mość, p.n.m., pracy, fatygi i kosztu swego nie 

załował: więc ichm. pp. posłowie wyrażą to ziemi naszej filiale votum, aby dobroć boska 

jkr.mci, p.n.m., ad tuitionem et incrementum wiary świętej ad manutentiorem praw i swobód 

naszych w jako najlepszem zdrowiu długoletnie konserwować raczyła. 

Jo. ks. jmci prymasowi godnego i wielkiego imienia sławą, honorami i zasługami w 

ojczyznie pierwszemu ichm. pp. posłowie nasi należyte oddadzą podziękowanie za skuteczną 

aplikacyą, za chwalebne i punktualne circa executionem legum na zjazdach i konferencyach 

cum ministris externarum potentiarum staranie. Podobnąż ex aequo et justo wyrażą 

rekognicyą jo.ks.jmci biskupowi warmińskiemu i wszytkim ichm. pp. komisarzom do 

Kurlandyej i Semigaljej naznaczonym, że nieustraszoną rezolucyą zwyciężywszy wszelkie 

trudności tak godnie i szczęśliwie włożoną na siebie pracowitą i kosztowną odprawili 

funkcyą. Ciż ichm. pp. posłowie nasi dziękować będą powinni quam competentissime ichm. 

pp. ministrom status et belli obojga narodów pro summa vigilantia virili et efficaci cura w 

utrzymaniu praw et securitatis internae et externae.  

Lubo się zaś podobało Regi regum z senatu polskiego do senatu niebieskiego ad cives 

sanctorum przenieść wielkiego pieczętarza nieb. ś.p. jmp. Jana Szembeka kanclerza w.kor., 

który lata swoje na usłudze jkr. mci i całej rzeczyp. in utraque fortuna gloriosissime strawił 

pro ecclesia, majestate et libertate wiele czynił i cierpiał /:jako mu to głowa kościoła 

świętego vicarius Christi przyznał:/ synom tej ojczyzny in omni gradu chwalebne do 

naśladowania zostawił vestigia i już odebrał coronam justitiae przecież i ichm. pp. posłowie 

nasi wyrażą niewygasłą ziemi naszej wdzięczność nieśmiertelną recte factorum pamięć i 

powinną pro praestitis officiis et beneficiis obligacyą, suplikować oraz będą jkr, mci, p.n.m., 

aby zacny dom wiernego sługi i kochanka swego łaską i respektami pańskimi wspierać raczył.  

Kiedy zaś już nieraz tristi exporientia sprobowała rzeczp. nasza, że w obradach swoich 

postępując per calcatas leges nigdy do dobrego końca trafić nie może i oprócz zawodu 

publicznego więcej ex loco consiliorum nie odnosi, tedy aby ichm. panowie nasi circa 



executionem konstytucyi anni 1690 o porządku sejmowania viriliter stanęli, onychże seryo 

obligujemy. 

Materye uniwersum tykające w instrukcyi jkr. mci, p.n.m., wyrażone, aby ad 

satisfactionem publicam rezolowane i uspokojne być mogły, ichm. pp. posłowie nasi in plena 

autoritate porozumiewać się będą a stanami rzeczyp. i konformować ad universalem onej że 

sensum et assensum.  

Będą nieco informowani, iż jkr. mość. p.n.m., i post translationem emeritae personae 

jmci. ks. Lipskiego godnego pieczętarza z łuckiej do krakowskiej katedry obstante 

incompatibilitate pieczęci z biskupstwem krakowskiem jest dysponowany pieczęć wielką 

koronną pasterzowi naszemu jmci. ks. Załuskiemu biskupowi płockiemu tak starożytnością 

domu jako i własnymi zasługami w tej ojczyznie znakomitem konferować, co nas jako 

owieczki jego pociąga naprzod do najniższego podziękowania jkr.mci. p.n.m., potem do 

powinszowania tej godności jmci ks. biskupowi naszemu hoc utram que aby ichm. pp. 

posłowie condigne uczynili, onymże zlecamy i aby do mniejszej pieczęci koronnej 

rekomendowali jmp. Dembowskiego referendarza kor. z zacności urodzenia z zasług i 

niezmazanej ku panu i ojczyznie wierności ex gradu et justitia, ile że do tego ministerium 

przez wszytkie lata swoje sposobn… ustawicznie pro publico pracując wszytko to doskonale i 

zupełnie wie i umie, co dobry pieczętarz wiedzieć i umieć powinien.  

Wakujące wszytkie cztery buławy obojga narodów w wielkiej u każdego powinny być 

aprehensyi, jakoż obawiać się trzeba, aby przez upadanie sejmów nie przyszła rzeczp. do 

owego czasu nieszczęśliwego, w którym zamiast czterech hetmanów może mieć czterdziestu 

z ostatnią zgubą swoją, dlaczego obstamur ichm. pp. posłów, aby znosząc się cum ordinibus 

junctium, suplikowali jkr. mci, p.n.m., o rozdanie tych wakansów cum omni securitate praw, 

swobód i całości ojczyzny, a zaraz rekomendowali do buławy wielkiej kor. ex justitia et 

respectu zasług in publicum pracy, starania i kosztów dla utrzymywania dobrego sąmsiedztwa 

cum oriente naszego jmp. wojewodę mazowieckiego, regimentarza generalnego wojsk 

koronnych, eksperyencyą in militaribus i dzielnością serca ad fortia agenda urodzonego, do 

polnej zas buławy jmp. chorążego kor. generała artyleryi kor. i z onych antenatów i swoje 

własne a wielkie w rzeczyp. zasługi mającego.  

Pospolita maksyma, voces impotentes non audiuntur, uczy nas, że z nikim nie 

możemy się spodziewać traktatu cum honesto et utili i nikt na nasze by najsprawiedliwsze 

remonstrancye nic nie uczyni, jeżeli nie będziemy in statu, dlaczego aukcya wojska bardzo 

jest potrzebna ale przez koekwacyą w podatkowaniu województw ruskiego, wołyńskiego i 

innych z prowincyą wielkopolską, w czem pomienione województwa aby pokazały suam 



aequanimitatem i miłość ojczyzny i honoru jej ichm. pp. posłowie z ichm. kolegami swymi 

allaborabunt. Domówią się też et executionem prawa 1717, aby w wojsku cudzoziemskiem 

ślachta nacyonalistowie do szarży każdej preferowani byli i żeby jej non alio pretio nisi pretio 

suaquiris et meritorum dostępowali.  

Konferencye z ministrami postronnych potencyj jako kiedy i gdzie reasumować by się 

miały, ichm. pp. posłowie zapatrować się będą na powszechne i zgodne w tem rzeczyp. 

zdanie, a zaraz jmp. wojewodzie lubelskiemu podziękują za podjęte w negocyacyi cum nuntio 

apostolico prace, upraszając o kontynuacyą i pomyślny skutek.  

A że nietylko ziemia nasza in vicinia Prussiae ducalis leżąca ale i księstwo 

warmińskie cięzkie ponosi krzywdy, wiolencye, najazdy nietylko domów ślacheckich, ale też 

i klasztoru szpvinborskiego w. Bernardynów zabierania gwałtowne ludzi świeckich i 

duchownych, a co największa, że dwór berliński ks. jmci. biskupowi warmińskiemu denegat 

titulum episcopi Sambiensis et possessionem jurisdictionis spiritualis, jakby to już rzeczp. nie 

miała, albo straciła dominium eventuale de Prus: tedy ichm. pp. posłowie nasi doniosą fusius 

[nieczytelne] jkr. mci, p.n.m. i całej rzeczyp. i starać się będą o media skuteczne do 

zabieżenia his inconvenientes i życzyć będą stanom rzeczyp., aby z tym sąmsiadem bardzo 

ostrożnie et cum magna cunctatione postępowano.  

Zalecone i wyrażone punkta w instrukcyi anni 1730 na sejm grodziński danej 

względem korektury trybunału, łanowej piechoty i Jasnej Góry częstochowskiej ichm. pp. 

posłom usilnie się rekomendują.  

Większa część rzeczyp. żali się i uskarża, tudzież i ziemia nasza na niesprawiedliwość 

kupców gdańskich i arogancyą ich, że nietylko targi pro libitu sobie czynią, ale i 

niesprawiedliwie zboża mierzą z wielką szkodą ślachty którzy prawie od ich dyskrecyi 

dependują: więc jakby się tej licencyi i niesprawiedliwości zabieżeć mogło, ichm. pp. 

posłowie z rzecząp. aby pomysleli de mediis, onychże obligujemy. 

Uczynioną nadzieję przyczynienia ziemi naszej soli suchedniowej według danego od 

jkr.mci, p.n.m., responsu ichm. pp. posłowie z wszelką majestatu pańskiego obserwancyą 

promowować i o skutek starać się będą. 

Fundacyą wielebnych panien Wizytek lubelskich przez nieb. ś.p. jmp. kanclerza 

wielkiego kor. i przez jmp. ś.p. wojewodę mazowieckiego zaczętą, którą teraz jmp. 

kanclerzyna w. koronna continuat dla pomnożenia chwały boskiej do aprobacyi stanów 

rzeczyp. ichm. pp. posłowie instantissime promovebunt, tudzież i misyą Societatu Jesu na 

Myszyńcu.  

Caetera activitati et desteritati ichm. pp. posłów naszych rekomendujemy. 
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