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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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1794. Junius. 28.             Viznen. castr. N 1351f92 

Działo się w Wiźnie 

dnia 28 czerwca r.p. 1794. 

 

Do oblaty podał urodzony Cychler starostwa wiskiego komisarz 

Powstanie w księstwie mazowieckiem ziemi wiskiej 

 Nigdy nie jest dość ubolewać nad losem, któregośmy obywatele i mieszkańcy ziemi 

wiskiej dotychczas doznawali. Nie winnj nas ukochana ojczyzno, żeśmy się w gotowych 

chęciach dla ciebie i w ratunku egzystencyej twojej uprzedzić dali. Narzędzia monastycznego 

despotyzmu pruskiego usiłowały wydrzeć miłość dla ciebie, pod któremi cnota nasza dotąd 

jęczyć musiała, ale gdy silna ręka współbraci naszych i dzielny mąż dywizyi generała 

Karwowskiego a komend podpółkownika Niewiadomskiego i majora Rotzberga, oraz i 

pospolitego ruszenia ziemi bielskiej i powiatu zambrowskiego od ziemi łomżyńskiej 

oswobodziła stroskaną ziemię naszą od przemocy wojsk obcych i gdy na rozwalinach nadziei 

naszej dopomaga nam odradzający się szczęścia i pomyślności budować przybytek, iż 

czystem swobod wolności odetchnąć nam już się godzi powietrzem. Zagrzani przeto 

chwalebnym przykładem księstwa mazowieckiego chwytając pożądany moment zbawienia 

naszego i biorąc przed się najświętszy obowiązek ratunku ojczyzny, łączymy się jak 

najuroczyściej do aktu powstania narodowego przez obywatelów województwa krakowskiego 

na dniu 24 Marca 1794 r. pod naczelnictwem mężnego Tadeusza Kościuszki rozpoczętego, 

którego równie z innemi częściami narodu naszego za najwyższego naczelnika siły zbrojnej 

narodowej uznajemy, temuż i najwyższej radzie narodowej od niego przybranej zupełne 

posłuszeństwo dopóty przyrzekamy, dopóki zamiar chwalebny powstania narodowego 

osiągnięty nie będzie. Przyrzekamy zatem miłość ojczyźnie, stałość w przedsięwzięciu i 

wierne dochowanie wszelkich obowiązków, które na nas cnota, obywatelstwo, wolność i 

niepodległość, oraz niniejszy akt powstania istotnie wkładają. Nadto obiecujemy święte 
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posłuszeństwo tym wszystkim zamiarom, które od najwyższego naczelnika, a w imieniu jego 

od najwyższej rady lub magistratur w kraju utworzonych wychodzić będą w celu zaś 

kierowania siłą zbrojną ziemi naszej obieramy na generała majora Chryzantego Opackiego, a 

na pułkownika Rajmunda Rembielińskiego, których po otrzymaniu patentów do najwyższego 

naczelnika odsyłamy. Resztę zaś czynności naszych tak organizacyi tejże siły zbrojnej, jako 

wszelkich rozrządzeń całkowitego składu powstania naszego tyczących się komisyi 

porządkowej ziemi naszej przez najwyższą radę wybranej porzucamy, również ją miłością 

dobra publicznego obowiązując, aby wszystko to, co jej jest i będzie powierzono, dzielnie i 

skutecznie czynić nie omieszkała.  

 Działo się na ratuszu miasta wolnego Wizny dnia 28 miesiąca czerwca 1794 r. 

Chryzanty Opacki mp., 

Franciszek Wilczewski mp., 

Marcin Truszkowski mp., 

Andrzej Downarowicz mp., 

Rajmund Rembieliński mp., 

Daniel Rakowski mp., 

Wojciecha Modzelewski mp., 

Anzelm Narzymski mp., 

Antoni Rakowski mp., 

Wiktor Franciszek Grądzki mp., 

Paweł Kossakowski, 

Antoni Szczuka mp., 

Ignacy Wierzbicki mp., 

Kazimierz Łaski mp., 

Andrzej Kozicki mp., 

Jan Mocarski mp., 

Kajetan Mocarski mp., 

Bonifacy Krajewski mp., 

Jan Wilczewski mp., 

Antoni Załuska mp., 

Kazimierz Brzozowski ręką trzymaną położył znak Krzyża Św. x, 

Jan Dąbrowski x, 

Franciszek Piotrowski x, 

Jan Nitkiewicz x, 

Antoni Pejdziński x, 

Bartłomiey Pruszko x, 

Maciej Węzołkowski, 

Maciej Szcześniak mp., 

Leon Grombicki, 

Mateusz Dąbrowski x, 

Wojciech Ramut x, 

Maciej Grabowski x, 

Marcin Górski x, 

Kazimierz Pruszko x, 

Kazimiez Trembicki x, 

Bartłomiej Krasnowski x, 

Jakób Domurat x, 

Jan Gliński x, 

Paweł Konopacki mp., 

Józef Podgórski x, 

Maciej Rycicki x, 

Jan Jagielski x, 

Mikołaj Jagielski x, 

Wawrzeniec Łapinski x, 

Bartłomiej Stew x, 



Józef Stew x, 

Paweł Ładyżyński x, 

Jan Pruszko x, 

Adam Kucharski x, 

Franciszek Łapiński x, 

Franciszek Bujnowski x, 

Andrzej Markowski x, 

Maciej Grabowski x, 

Joachim Stew x, 

Antoni Gołembiewski x, 

Józef Piaskowski x, 

Ludwik Piechociński x, 

Wawrzeniec Mucharski x, 

Jan Mucharski x, 

Michał Kurek x, 

Piotr Walewski x, 

Wojciech Grabowski x, 

Franciszek Nitkiewicz x, 

Piot Krasnowski x, 

Leon Stew x, 

Jan Dymnik x, 

Szymon Piotrowski x, 

Jan Mielnicki x, 

Mateusz Piotrowski x, 

Maciej Podgórski x, 

Onufry Borkowski x, 

Maciej Waniewski x, 

Paweł Pruszko x, 

Jan Brzozowski x, 

Wojciech Brodowski, 

Jakób Kurek x, 

Romuald Pruszko x, 

Łukasz Krajewski x, 

Wojciech Stankiewicz x, 

Franciszek Dębkowski x, 

Jan Górski x, 

Adam Michałowski x, 

Michał Lesiewicz x, 

Józef Bóbr Niski mp. 

 


