
Oprac. Zespół 

Edycja źródeł do dziejów ziemi łomżyńskiej i wiskiej
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Akta sejmikowe ziemi wiskiej [materiał roboczy, z zachowaniem oryginalnej pisowni]
2
 

1792. Febr. 14.               Księga sejmowa wiska N89/1349 f.9. 

Działo się w mieście Wiznie 

rzeczyp. wolnem w kościele 

tegoż miasta farnym 

w miejscu dla sejmików ziemi 

naszej wiskiej konstytucyjnem 

r. 1792 miesiąca lutego 14 dnia. 

 

Laudum ziemi wiskiej 

 Po wydzwonieniu pułgodzinnem i odprawionem zwyczajnem nabożeństwie o godzinie 

9 rannej, ja Franciszek wilczewski starosta i poseł ziemi wiskiej, jako potenczas primus in 

ordine znajdujący się, zaprosiwszy do koła sejmikowego jj. ww.,  

ww. Marcina Truszkowskiego sędziego ziemskiego, 

Wojciecha Rydzewskiego stolnika, 

Kazimierza Karwowskiego podczaszego, 

Kacpra Doliwę podsędka, 

Andrzeja Downarowicza cześnika, 

Józefa Rakowskiego pisarza,  

Antoniego Rakowskiego żupnika, wiskich, oraz  

Ignacego Ołdakowskiego podstarostę wąsowskiego,  

Antoniego Szczukę szambelana j. Kr. m.,  

Franciszka Karwowskiego szambelana j.Kr.m., 

Józefa Chojnowskiego regenta wiskiego, 

Pawła Kossakowskiego podwojewodzego wąsowskiego, 

Ignacego Wierzbickiego burgrabiego wiskiego, 

Anzelma Narzymskiego, Józefa Niewodowskiego komisarzów cywilno-wojskowych ziemi 

wiskiej, sejmik zagaiłem. Po zagajaniu za przybyciem j.w. Chryzantego Opackiego kasztelana 
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wiskiego całe zgromadzenie sejmikowe przed przystąpieniem do dalszego porządku 

sejmikowania udawszy się przed wielki ołtarz, konstytucyą rządową na dniu 3 maja 

1791zapadłą jednomyślnie na tę rotę:  

„My obywatele ziemi wiskiej NN przysięgamy Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu iż 

konstytucyi rządowej na dniu 3 maja 1791 r. zapadłej bronić, tęż konstytucyą utrzymywać i 

do czasu normalnego prawem przepisanego dochowywać będziemy, tak nam Panie Boże 

dopomóż.” 

zaprzysięgło i na dziękczynienie Bogu „Te Deu laudamus” odśpiewało. Po odbytej takowej 

uroczystości z porządku prawa wezwawszy jednego z obywatelów w. jmp. Ksawerego 

Wilczewskiego chorążyca wiskiego do przeczytania prawa o sejmikach, oraz 

zarekwirowawszy w prześwietnej komisyi cywilno-wojskowej o złożenie księgi ziemiańskiej, 

tęż księgę odebrałem. 

 A że kancelarya wiska żadnego w kacelaryi swojej oświadczajacego się kandydata nie 

podaje, ale jj. ww., ww. ichm. kandydaci w czasie przez prawo sobie pozwolonym 

sejmikowania podaje swoje oświadczenia, przeto odebrawszy na piśmie takowe od jj. ww., 

ww. ichm. pp. kandydatów oświadczenia, z porządku prawa do urzędów wykonawczych w 

zamiarze elekcyi będących t.j. na komisarza graniczneego do Pułtuska przeznaczonego, od 

j.w. Chryzantego Opackiego kasztelana wiskiego; na lutstratora do starostw od j.w. Kajetana 

Swiderskiego szambelana j.Kr.m. i komisarza cywilno-wojskowego, od w. jmp. Wiktora 

Grądzkiego eksregenta wąsowskiego, od j.w. Józefa Niewodowskiego komisarza cywilno-

wojskowego. Na sędziów ziemiańskich od w. Marcina Truszkowskiego sędziego ziemskiego 

wiskiego, od j.w. Kazimierza Karwowskiego podczaszego wiskiego, komisarza cywilno-

wojskowego, od. j.w. Andrzeja Downarowicza cześnika wiskiego komisarza cywilno-

wojskowego, od j.w. Daniela Rakowskiego pisarza ziemskiego komisyi cywilno-wojskowej, 

od j.w. Józefa Chojnowskiego regenta wiskiego komisyi cywilno-wojskowej, od j.w. 

Ignacego Wierzbickiego komisarza cywilno-wojskowego, od w. jmp. Andrzeja Załuski 

komornika ziemskiego, od w. Szymona Górskiego komornika łomzinskiego, od w. Antoniego 

Kazmierskiego burgrabiego wiskiego i regenta komisyi porządkowej cywilno wojskowej, od 

w. jmp. Grzegorza Bzury burgrabiego wąsowskiego, od w. Kaźmierza Łaskiego komornika 

ziemskiego. Na pisarstwo aktowe ziemskie wiskie od j.w. Antoniego Rakowskiego żupnika i 

komisarza cywilno-wojskowego, od w.jmp. Stanisława Wądołowskiego burgrabiego 

wiskiego. Na sędziów granicznych od j.w. Stanisława Ignacego Ołdakowskiego podsę. i 

sędziego grodzkiego wąssowskiego, komisarza cywilno-wojskowego, od j.w. Franciszka 

Karwowskiego szambelana j.Kr.m., komisarza cywilno-wojskowego, od w. Nikodema 



Białosukni komornika ziemskiego wiskiego, od j.w. Józefa Niewodowskiego komisarza 

cywilno-wojskowego, od odbycia rugów tak z koła sejmikowego, jako i jj.ww., ww. 

kandydatów przystąpiłe, a ponieważ żadna od nikogo podług prawa illegalność zarzuconą 

nikomu nie była i tym sposobem rugi załatwiane zostały, zaczem do obrania marszałka i 

asesorów i ciągnienia losów natychże, sposób w prawie przepisany, przedsięwziąłem. w 

którym to kole sejmikowem gdy się 5 osób koło składających pozostało, a prawo jednego 

marszałka i 6 asesorów do wybrania dysponuje, przeto za jednomyślną zgromadzenia 

sejmikowego zgodą w. Michała Rakowskiego burgrabiego wiskiego, w. Ksawerego 

Wilczewskiego chorążyca wiskiego, w. Leona Smoleńskiego przybrałem i wrzuciwszy w 

naczynie 7 gałek czarnych a jedną białą do wyciągnięcia tychże diecka użyłem, z któego 

wyciągania ogłosiwszy na pierwsze miejsce w. Wojciecha Rydzewskiego stolnika wiskiego 

marszałkiem sejmikowym, na inne zaś następne po sobie miesjca w. Józefa Łempickiego 

łowczego wiskiego, j.w. Anzelma Narzymskiego komisarza cywilno-wojskowego, j.w. 

Antoniego Szczukę szambelana j.Kr.m. i komisarza cywilno-wojskowego, j.w. Pawła 

Kossakowskiego podwojewodzego wąssoskiego i komisarza cywilno-wojskowego, w. 

Michała Rakowskiego burgrabiego wiskiego i w. Ksawerego Wilczewskiego chorążyca 

wiskiego asesorami, tudzież przeczytawszy onychże regestr, jako też kandydatów, do 

urzędów wykonawczych mnie podanych; niemniej odebrawszy punkta do przyszłego laudum 

przez jj. ww. obywatelów podane, po wysłuchaniu z przepisu prawa j.w. marszałka i 

assesorów przysięgi i po zdaniu prezydencyi mojej, dzieło te niniejsze rozpoczącia sejmiku i 

dowody oświadczeń od jj.ww. kandydatów na piśmie mi podane do akt ziemiańskich wiskich 

oddałem. 

 Datum est supra dnia i roku. 

 Franciszek Wilczewski starosta i poseł wiski sejmik niniejszy jako primus in ordine 

zagajający mp. 


