
Oprac. Zespół 

Edycja źródeł do dziejów ziemi łomżyńskiej i wiskiej
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Akta sejmikowe ziemi wiskiej [materiał roboczy z zachowaniem oryginalnej pisowni]
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1693. Majus 4.                 Viznen. Castr. N. 1305 f.70r 

Actum Viznae in castro 

feria quinta post festa  

Solennia Sacri Pentecostes  

proxima anno Domini 1693. 

 

Obtulit nobilis Joannes Męckowski.  

Laudum conventus particularis Viznensis. 

My rady dygnitarze, urzędnicy i wszystko ziemie wiskiej rycerstwo za uniwersałem 

j.kr.m.p.n.m. na miejsce konsultacyom naszym zwyczajne zjachawszy się do Wizny na dzień 

4 miesiąca maja w roku nieniejszym po nieszczęśliwie zerwanym w Grodnie sejmie 

concordibus obrawszy sobie za dyrektora koła naszego jmp. Adama Felicyana Grabię 

miecznika ziemie łomzinskie animis et vocibus, te niżej wyrazone zgodnie między sobą 

postanowiliśmy punkta, a naprzód: 

 Gdy nikomu inszemu in omnibus gressibus Christianis pierwsze nalezą tylko Samemu 

Bogu dzięki, jeżeli za co najbarziej za to, że przy dobrotliwej Swej Prowidencyej in 

[nieczytelne] wiary św., in conservationem miłej ojczyzny naszej et in deus gentis nostrae 

[nieczytelne] nam konserwuje najj. p.n. et ut innumeros całym swym królewskim vivat pan 

nasz domem annos semper inocolumis et victoriosus o to Boskiemu suplikujem i gorąco 

zawsze suplikować będziemy majestatowi. 

 A że za nieprzerachowane in patriam dobrodziejstwa, in cives munificentiam suos 

częstokroć dobrotliwe serce pańskie napełnia się amaritudinibus, jako i teraz recenter z 

zerwanego sejmu multis nobis spectantibus obfitemi królewskie zalewały się oczy łzami, gdy 

do tej nie naleźliśmy nigdy ku dobrotliwemu niewdzięczności panu i teraz przez posłów 

naszych [nieczytelne] od nas zaproszonych concordia ichm. pp. Jana Ignacego 
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Jeziorkowskiego ziemie rożańskiej chorążego i Arnolda Kossakowskiego starościca wiskiego 

z uniżonem przed pańskim majestatem za wszystkie dobrodziejstwa, któremi semper suum 

najj. pan nasz replet populum stawamy podziękowaniem z niezmyśloną nietylko ku najj. 

państwu naszemu lecz et erga augustissimam corum wdzięcznością posteritatem o to 

pozornie suplikując, aby malevolorum akcye dobrotliwego pańskiego a benefaciendo nietylko 

całej ojczyźnie, lecz et unicuique privato nie odrażały serca sit nobis semper providus j.kr.m. 

p.n.m. pater patriae et consulat cumtis.  

 Jako zaś na przeszły lubo malevolorum contatu zerwany sejm grodzienski nie ziemia 

tylko nasza, lecz i całe województwo cum hoc supplici posłów swych do najj.j.kr.m.p.n.m. 

majestatu liberto aby o przywróconej przez odwagi onego rycerstwa genti nostrae reputacyej 

po otrzymanych et in omnem niewysławionych aeternitatem wiktoryach, po wybawieniu 

faucibus Draconis potencyej otomańskiej Wiednia i państw cesarza jm., któremu i dotąd res 

fortunaeque sunt semper secundae nobis non item j.kr.m.p.n.m. pomyślić raczył, zwłaszcza 

po tak wielu straconych na wojsko milionach, po rozlanej i codziennie się lejącej pro 

colligatis nostris onych synów szlacheckich krwi jakoby pod tążże waleczną j.kr.m.p.n.m., 

pod którą zawsze szczęśliwie zwyciężamy nieprzyjaciela tarczą dulci tandem quam poscimus, 

fruamur pace, zwłaszcza gdy już pares gerendi dłużej tak ciężko podatkować nie mogąc, nie 

jesteśmy belli o to cum profunda namienionym ichm.pp. posłom naszym dobrotliwemu przy 

oddaniu oraz wiernego i najniższego poddaństwa naszego zleciliśmy majestatowi 

veneratione. 

 I to do pańskiej j.kr.m.p.n.m. przez tychże ichm. donosiemy wiadomości, że dobra 

j.kr.m. ekonomiej wiskiej do starostwa należące i bronowskie leśnictwo tak corruerunt nullo 

attendente [nieczytelne] bo ledwie nie co tydzień inszy dozorca i teraz in binili onere 

pomienione per executionem odebrane bona ostatniej sunt proxima ruinie, na których niemała 

podatków rzeczyp., gdy w ziemi  naszej, która się odważnemu dłużyć nigdy nie zwykła 

rycerstwu, zawisła portio, kto to płacić będzie, gdy u siebie nie znajdujemy medium j.kr.m. 

oddajemy to judicio.  

 A gdy do wypłacenia namienionych rycerstwa zasług i to niemniejszym jest w ziemi 

naszej impedimentem, że dobra nasze przechodzące in nimium agrawują wojska litewskie cum 

summa ubogich braci i poddanych naszych opproessione, aby nas w tem Dobrotliwa j.kr.m. 

prolegat łaska, ciżże ichm.pp. posłowie nasi jak najpokorniej instabunt. 

 I to j.kr.m.p.n.m ichm.pp. posłowie nasi cum [nieczytelne] od nas deferent 

supplicatione że taka z tegoż w.ks.litewskiego niektórych ichm.pp. obywatelów nad równych 

szlachcicem dobrze z antecesorów swoich zasłużonym extenditur potentia że to, w 



j.kr.m.p.n.m. pro meritis konferowali antecesorowie i najj. pan nasz szczęśliwie et quam 

diutius nam panujący konfirmował na pewnych dobrach w starostwie filipowskiem 

urodzonego Szymona Mroczkowskiego prawo to violentius et tumultus suo nieboszczyka jmp. 

Kierdeja chorążego grodzińskiego i starosty filipowskiego odebrał [nieczytelne] cum omni 

ziemianina naszego [nieczytelne] przez nasłanych kilkaset ludzi [nieczytelne] z  wielkim 

zelżeniem żony i diatek jego tak dalece że sam tylko consulendo vitae suae ledwo umknął, a 

gdy o czem swej dochodzić nie ma krzywdy przez pokorną ziemi naszej aby majestat 

j.kr.m.p.n.m. jego vindicet oppressionem uprasza się instancyą. 

 Procoronide tej naszej instrukcyej cum ea przed pańskim ichm.pp. posłowie nasi 

odezwą się nomine nostri manifestatione, że lubo najj. pana naszego i miłej ojczyzny matki 

naszej  publica destituerunt sejmu zerwanego consilia my przy dostojeństwie j.kr.m.p.n.m. 

przeciwko każdemu najj. domu jego parata semper feremus arma nieprzyjacielowi. 

 Podatki na sejmie ostatnim warszawskim ex communi omnium ordinum i ichm.pp. 

posłów naszych uchwalone consensu według dyspartymentu na ziemie naszę przypadające, że 

nie wszyscy jeszcze exolvimus, tedy hoc laudofraterne nos obstringimus, aby wszyscy 

retentores in spatio najdalej sześciu niedziel do rąk ichm.pp. poborców naszych importent, 

ktoby zaś huic nostro concordi był contrarius sancito indilatas, aby jmp. starosta wiski 

ejusque officia faciant executiones bez wszelkiego na osoby respektu bratersko obstingimus 

ichm., o czem ichm.pp. posłowie nasi do j.kr.m.p.n.m. od nas teraz wyprawieni fusius 

conferent z jmp. starostą naszym m.p. 

 Sądy skarbowe anterioribus nostris laudis postanowione aby incessanti progrediantur 

cursu…. przynamiej zacząwszy się Julii singulariter o to jmp. kasztelana wiskiego tanquam 

nostrum direktorem judiciorum upraszamy in societatem laboris jmp. chorążego rożańskiego 

concordibus używamy votus, tak jmp. Jakóba Rydzewskiego do tychże ichm. pp. fiskalnych 

sędziów przydajemy. A jeżeliby co impediret jmp. kasztelana wiskiego żeby sam pro termino 

specificato zjechać nie mógł ichm. natenczas  praesentibus licitum erit obrać między sobą 

jmp. vicemarszałka et unius vel alterius absentia non obstante vel plurium aby tylko adinstar 

trybunału koronnego compietus był judicum numerus, to ichm. expediant negotium bratersko 

obscuramus ichm.  

 I to [nieczytelne] ichm. pp administratorum czopowego i szelężnego, aby debita 

stipendia regimentowi jmp. podkomorzego wiskiego także ichm. pp. poborcy exolvant in 

ditate ciż ichm. pp. administratorowie aby przed tym naszym skarbowym sądem suae reddant 

vilificationis rationem, praesenti ichm. obstringimus laudo. 



 Ichm. pp. dystrykatorowie prześli rozdanej soli swej secundum anteriora lauda nostra 

że ad acta nie podali swych regestrów, aby teraz podali, iniungimus ichm. i przyszły jmp. 

dystrybutor aby każdemu należącej pro bonis ex antiqua usu observatam oddał portionem 

soli, bratersko commonemus jm. 

 Kiedy zaś memorabili  jeszcze dotąd hostilitatis w ziemi naszej są zdezolowane, tedy 

do jak najporządniejszej ich rewizyej upraszamy, t.j. do ksiąg wiskich ichm. pp. Piotra 

Mroczkowskiego podwojewodzego i Pawła Chylińskiego komornika wiskich, do wąsoskich 

ichmpp. Tomasza i Jana Chojnowskich komorników tamecznych, do radziłowskich ichm.pp. 

Andrzeja Reszkę burgrabiego wiskiego i Marcina Górskiego, które to pro gloria nominis sui 

opus aby ichm. pp. quam optimo pro bono publico perficiant studio, upraszamy ichm.pp. 

 Uniwersały na sejmiki ziemi naszej z kancelaryej j.kr.m.p.n.m. wydane nie wiedząc, 

qua ratione nietylko niewcześnie publicantur, lecz multoties w grodzie wąsowskim ulla o 

nich nie bywa nota, aby to już in posterum nie bywało i sejmikom nie czyniło żadnej 

trudności et non moveat rationem, quae quaestiones invigilabunt pertinentia do tego officia 

mianowicie ichm.pp. regentowie i ich namiesnicy.  

 Te tedy punkta praesentis laudi nostri jako zgodnie postanowiliśmy mutuo między 

nami amore et concordi animo, tak aby i to laudum nostrum in privatis ziemi naszej sancitis 

osóbnej in materia publica ichm.pp. posłom naszym dawszy instrukcyę do j.kr.m.p.n.m. 

majestatu, ręką swą jmp. marszałek nasz podpisał et ad acta podał, zleciliśmy jm. 

 Datum w Wiźnie dnia 4 maja r.p. 1693. 

 Adam Felicyan Grabia miecznik ziemie łomzieńskiej, marszałek koła rycerskiego 

ziemi wiskiej. 


