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Edycja źródeł do dziejów ziemi łomżyńskiej2 

 

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

1761 Mart. 16         Łomżyń. gr. obl. N 5/242 fol. 224 

Actum Łomzae feria quarta post 

Dominicam Jubilate proxima 

anno Domini 1761 

Obtulit gn. Thomas Klicki camerarius terrestris 

Instrukcya ziemi łomzynskiej ww. ichmp. Piotrowi Gozdawie Godlewskiemu 

podczaszemu ziemi łomżyńskiej i Szymonowi Skarzynskiemu pisarzowi ziemskiemu i 

grodzkiemu tejże ziemi posłom na sejm dwudzielny ekstraordynaryjny warszawski w Łomzie 

na sejmiku przedsejmowym die 16 Martii anno Domini 1761 obranym dana. 

Pro 1. Ponieważ n.kr.jm.p.n.m., pod którego łaskawym panowaniem nietylko że słodkim 

cieszemy się pokojem, ale też jako ociec dobrotliwy w całości kraj i fortuny nasze 

zachowanie, oraz gdy widzi upadek całego królestwa naszego przez zarazę 

wprowadzenia fałszywej monety, a dobrej wyprowadzenie, czemu zabiegając, aby 

tenże upadek więcej nie wzmagał się i kraju naszego nie niszczył, że miłościwie 

sejm esktraordynaryjny szczególnie w tej mierze złożyć raczył, imieniem ziemi 

naszej ciż j.ww.ichmp. posłowie głębokie złożą majestatowi pańskiemu 

podziękowanie i rekognicyą. 

Pro 2. A że wyrażny uniwersał kr.jm.p.n.m. w szczególności jednę tylko ma w sobie materyą, 

więc jeżeliby z innych w ojczyznie zachodzących instrukcyi co insuper eveniri 

mogło, j.w.ichmp. posłowie ziemi naszej domówić się w tym punkcie obligantur. 

Pro 3. Co zaś się tycze właściwej istoty do przyszłego sejmu zciągającej, gdy oczywisty 

upadek zarazą fałszywej monety nas wszystkich uciemięża, przeto publicae fidei 

obowiązkiem i miłością ojczyzny obligujemy j.ww.ichmp. posłów, aby żadnej innej 

nie promowując materyi, tylko szczególnie wziąwszy sobie za cel w obradach, 
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jakimby sposobem fałszywa moneta, która się zowie powszechną zgubą, została 

wykorzenioną, a dobra dla korzyści terazniejszych i przyszłych czasów dobra 

pospolitego obmyślona była, tudzież aby ab hinc taż zła moneta do kraju naszego nie 

była wprowadzona, a dobra wywożona, usilnie domówią się. 

Pro 4. A że obmyślnie na dobrą monetę insze być nie może, chyba przez otworzenie Gór 

Olkuskich i mennicy w tym punkcie j.ww.ichmp. posłowie cum recte sentientibus 

zdania swoje łączyć będą. 

Pro 5. W rekomendowaniu łasce j.kr.m.p.n.m. j.ww.ichmp.: Pocieja oboznego litewskiego, 

Platera wojewodę mścisławskiego i Borela podkomorzego inflanckiego ad 

ministerium pieczęci mniejszej litewskiej, komu z tych ichm. konferować będzie 

raczył, przyłożyć starania swego nie ubliżą. 

Cetera ichmp. posłom prudentiae dexteritati et activitati, oraz wielkiej doskonałości, 

przezorności et magnis qualitatibus, któremu onych natura ditavit, praecomittuntur. 

Jan Skarżyński regent ziemski i grodzki łomżyński, marszałek koła rycerskiego księstwa 
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