
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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1711. Februar. 23.        Viznen. castr. obl. No 1/1321 f 51. 

Actum Viznae in castro 

feria sexta post festum 

Veltationis S. Crucis proxima 

anno Domini 1711. 

 

Obtulit gn. Stephanus Zakrzewski 

Laudum convetus particularis Viznensis. 

 My rada dygnitarze urzędnicy i całe rycersto ziemie wiskiej zjechawszy się na miejsce 

konsultacyom naszym zwyczajne do Wizny pro die 23 Februarii anno Domini 1711 za 

uniwersałem j. w. jmp. Kazimierza za Willamowie i Jedwabnem etc. Rostkowskiego 

kasztelana ziemie naszej, ponieważ dla strasznie grasującego powietrza nie mogliśmy dawniej 

do tej obrady przyść, obraliśmy e medio nostri zgodnemi głosami jmp. Wojciecha 

Rostkowskiego za dyrektora koła naszego, którego dexteritati niżej wyrażone ad 

connotandum zleciliśmy punkta. Naprzód stosując się do repartycyej na ziemie nasze z Rady 

Wolnej warszawskiej inxta tariffam anni 1661 ułożonej, oraz referując się ad literas j.w.jmp. 

krakowskiego hetmana W.K., którem infimat bono publico providendo, abyśmy na regiment 

gwardyi j. Kr. m. obmyślili zapłatę, więc zważywszy aequitatem literarum, podatek dymowy 

stanowiemy, do którego egzakcyi uprosiliśmy jmp. Franciszka Makowskiego za generalnego 

egzaktora ziemi naszej, który sedula cura jako najprędzej wybierać ma ad proportionem 

numeri ludzi na ziemię naszę w repartacyi wyrażonych. In vim gratitudinis temuż jmp. 

Markowskiemu po ar. 2 odzł. pozwalamy. A że na Radzie wolnej warszawskiej constitutum, 

aby szelężne, akcyzy i młynowe płacone były, referując się tegoż postanowienia, pozwalamy, 

aby i w ziemi naszej także płacone były, do których wybierania obraliśmy jmp. Stanisława 

Krajewskiego przedtem i teram praesenti laudo aprobujemy tego jm., aby wespół z jmp. 

Zieleniczkiem komisarzem j.w.jmp. podskarbiego koronnego w jak najprędszem wybieraniu 
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adhibeant eodum. Będą od ludzi pułku wiatskiego j. cesarskiego wieliczeństwa gravati, 

providendo utteriori oppressioni, obraliśmy ichmp. Józefa Męckowskiego skarbnika i Józefa 

Opackiego cześnikowicza ziemi naszej za posłów do jmp. Lagermana pułkownika 

moskiewskiego, którym ichm. postępujemy talarów bitych 20. Ciężkie i nieznośne dotąd 

ponosząc krzywdy i zniszczenie forun naszych od różnych wojsk i dywizyi, które nie tylko za 

asygnacyami ale też proprio cusu ważyły się niektóre chorągwie ziemię naszę wielce 

zrujnowaną egzakcyami, ekstorsyami i egzekucyami swoimi lubo niesłusznemi ad ultimam 

przywodzić pernitiem, zaczem stanowiemy aby per parochias commissarii e medio sui przy 

kosciele obrani regestra szkód i wydartych pieniędzy spisawszy, one do jmp. Makowskiego 

tanquam generalem commissarium ziemi naszej na komisyą radomską lub gdzie się będzie 

odprawowała, podali, które sedulo vindicabit jmp. komisarz, a przyszłym, da Bóg, sejmiku 

vindicatorum damnorum deferet [nieczytelne] do przyszłego sejmiku unanimi consensu 

odkładamy. 

Datum et anno ut supra. 

Wojciech Stanisław Rostkowski marszałek koła rycerskiego ziemi wiskiej mp. 

  



1711. Martius 17.            Viznen. castr. dissol. No 1/1321 f. 17. 

Actum Viznae feria sexta post festum 

exortationis S. Crucis proxima 

anno Domini 1711. 

 

Obtulit gn. Stephanus Zakrzewski 

 My rady dygnitarze urzędnicy i całe rycerstwo ziemie wiskiej i obywatelów do niej 

należących ziechawszy do Wizny na miejsce obradom naszym zwyczajne na sejmik ex 

limitatione przypadający na dzień dzisiejszego [nieczytelne] pod Dyrekcyą tegoż jmp. 

Wojciecha Rostkowskiego zaś niżej napisane ad connotandum zleciliśmy punkta. 

 Naprzód będąc gravati od ichmp. pisarzów skarbowych na łask, komorach i 

przykomorkach zostających, którzy ultra mentem konstytucyi Rady Walnej Warszawskiej i 

nad instruktorze swoje extorsionibus narzekając nieznośnie ludzi krzywdzą inquantum non 

desistent, stanowiemy laudo praesenti na przyszłym sejmiku limitationis medium adinvenire 

ad accendum a tantis extorsionibus. Privilegia od j.Kr.m.p.n.m. na urzędy ziemi naszej 

konferowane w kole naszem produkowana przez ichm. niżej wyrażonych obywatelów tejże 

ziemi, których godne nomina et merita circa integritatem tej ziemi świadczone są i nam 

dobrze jawne, tak one grato animo akceptujemy. Naprzód jmp. Stanisława Wilczewskiego na 

stolnikostwo, jmp. Kazimierza Karwowskiego na podczastwo, jmp. Szymona Zakrzewskiego 

na sęstwo, jmp. Piotra Mroczkowskiego na podsędkostwo, jmp. Prokopa Brzostowskiego na 

miecznikostwo, jmp. Stefana Zambrzyckiego na cześnikostwo, jmp. Józefa Męczkowskiego 

na skarbnikostwo. Podatek dymny na gwardyę j.Kr.m.p.n.m. na Radzie Walnej Warszawskiej 

uchwalony aby ad effectum suum inxta tariffam anni 1661 jako najprędzej mógł przyjść, 

praesenti laudo confirmamus, a jmp. Makowski scorsive z każdej wioski według regestra od 

ziem podanego wybierać będzie, nie łącząc wioski jednej z drugą. A że akcyzy groszowe i 

szelężne na sejmie lubelskim postanowione żadnego skutku w ziemi naszej dotąd nie wzięły 

dla ustawicznych prepedycyi tak różnych inkursyi wojsk i codziennych zgoła ekstorsyi, jako 

też powietrza morowego po całej ziemi stasznie grasującego, dla tego laudo praesenti 

stanowiemy, aby też podatki suo in robore zostające pławne były a 1 Septembris anni 1710, 

do których podatków wyrbierania za administratora jmp. Stanisława Krajewskiego 

uprosiliśmy, którego dexteritate et quam diligentissimae curae committimus, aby 

nieodzwłocznie exequi raczył cum adminiculo jmp. komisarza skarbowego. Jakośmy na 

przeszłym ziezdzie upraszali ichmp. Józefa Męczkowskiego skarbnika i Józefa Opackiego 

cześnikowicza ziemi naszej, tak i praesenti laudo upraszamy do jmp. pułkownika Lagermana 



j. z. wieliczeństwa, aby według komisoryatu gdanskiego j.Kr.m. kontrybucye pieniężne i 

prowianty wybierał, nie pretendując więcej i oficera swego, dawszy mu komendę, zesłać, 

któryby wszelkie mógł egzorbitancye cohercere, upraszać będą ichmp. posłowie. Tymże 

ichmp. posłom za podięte prace, jakośmy na przeszłym ziezdzie deklarowali talerów bitych 

20, tak i praesenti approbamus, które jmp. Makowski egzaktor oraz z sumą na gwardyą 

postanowioną wybrawszy, oddać ma ichmp. posłom praevia [nieczytelne] od ichm. szkody od 

różnych dywizyi wojsk, jakośmy w przeszłym laudum namienili, aby per parochias były 

spisane, tak i praesenti laudo approbando, przypominamy. 

Die ut supra anno 1711. 

Wojciech Stanisław Rostkowski marszałek koła rycerskiego ziemi wiskiej mp. 


