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Edycja źródeł do dziejów ziemi łomżyńskiej2 

 

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

K. Ł. G. 1746-57 N 199/3 p. 282 

Instrukcya ziemi łomżynskiej JWP. Janowi Wandalinowi z Wielkich Kończyc Mniszehowi 

podkomorzemu wielkiemu Wielkiego Księstwa Iaworowskiemu, Serowieckiemu etc staroscie 

i jmpp. Ignacemu z Przyjmy Przyjemskiemu łomżyńskiemu, zambrowskiem i kotonskiemu 

staorście posłom na sejm sześć niedzielny ordynaryjny warszawski ex cadentia prowincyi 

wielkopolskiej przypadający w Łomzie na sejmiku przedsejmowym die 19 Agusti anno 

domini 1754 nemine contradicente, obranym dana. 

Niewysławione wiekami ojcowskiej JKMści Pana Naszego Mościwego około ojczyzny naszej 

a krolestwa swego staranie darem powszechnego błogosławieństwa od Najwyższego Króla 

Królów zaszczycone i nas wszystkich generalnie i każdego z osobna uszczęśliwiające słodkie 

panowanie Jego jako wyciąga po nas niesmiertelne rekognicye, tak te potomnym do 

wysławiania zapisując czasom. My cała ziemia łomżyńska na terazniejszy Kongres 

przedsejmowy, za uniwesałem JKMści PN. Mościwego zgromadzeni zlecamy jwjmpp. 

posłom naszym wyżej specyfikowanym z anajpierwszy obowiącek, uczynienie należytego w 

głębokiej submisyi podziękowania najjasniejszemu majestatowi JKMści PNMsciwego za 

nieustające w utrzymywaniu powszechnej spokojności i w oddalaniu wszelkich przeciwności 

pieczołowanie i za tę dobroć ojcowskiego serca pańskiego, że zachowując całość wiary 

świętej, praw i swobód naszych ojczystych, nietylko przytomnością osoby i majestatu swego, 

ale też i najjasniejszy familii swojej obecnością pomnaża narodowi naszemu pełne sławy 

ukontentowania i honoru zaszczyty. Jak zaś zbawienne JKMściPNMsciwego dla 

powszechnego dobra intencye od początku szczęsliwego panowania Jego nieustanne 

widziemy i ukognoskujemy, tak tę nieograniczoność ukoronowanej głowy Jego przezornych 

mysli panskich jwjmpp. posłowie nasi mieć będą przed oczyma swemi za najpierwszy cel 
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rady sejmowej i konformując się do ojcowskich JKMści propozyci oneż ze stanami całej 

rzeczyptej wiernie i skutecznie sekundować i utrzymać starać się nieuchybią. Ciż jwjmpp. 

posłwie uczynią powinne rekognicye jwjmpp. ministrim status et belli utriusque gentes pro 

continua vigilantia około całości praw i swobód tudzież pro manutenta między sąsiedzkiemi 

potencyami tranquillitate et securitate; obligując tych jmściów aby i dalej powszechną 

szczęśliwość pod słodkim panowaniem JKMści odwracaniem wszelkich przeciwności 

zaszczycac nieprzestawali. Stosując się do punktów w instrukcyi JKMści przezornie i 

zbawiennie wyrażonych obowiązujemy amore boni publici jwjmpp. posłów naszych, aby 

comunicatis ze stanami rzeczyptej consiliis starali się usilnie wszystko to, cokolwiek zgluby 

orawa wypadło, do swojej egzekucyi ustawy i obserwancyi przywieść. Było to na dawnych 

sejmach u stanów rzeczyptej primum obiectum aukcya wojska dla bezpieczeństwa wolności 

życia i fortun naszych, zasłonienia granie, konsyderacyi sąsiedzkich i dla zwrócenia, uchowaj 

Boże, jakiejkolwiek i teraz jeżeliby się stany rzeczyptej do tego dzieła nakłoniły tedy jwjmpp. 

posłowie nasi przyłożą mocnego starania, aby ante omnia koekwacya podatków prowincyi 

małopolskiej nastąpiła na zniesienie posłow naszych jw.jmp. podkomorzego wielkiej W.X. 

Litewskiego insigni rectitudine tak z starożytności przeswietnego domu jako też z 

personalnych doskonałości ad munia publica zaszczyconego, tudzież jwjmp. starosty ziemi 

naszej per tot functiones publicas wyprobowanego zupełnie powierzamy i polecamy. 

 Działo się in solito consiliorum loco w kościele farnym miasta Łomży dnia 19 

miesiąca Augusta Roku pańskiego 1754. 

Antonie Glinka pisarz ziemski i grodzki marszałek koła rycerskiego Księstwa Mazowieckiego 

ziemi Łomżyńskiej manu propria. 

 


