
Oprac. Zespół 

Edycja źródeł do dziejów ziemi łomżyńskiej i wiskiej1 

Akta sejmikowe ziemi wiskiej [materiał roboczy, z zachowaniem oryginalnej pisowni]2 

1730. August. 21.              Viznen. dissol. obl. No 1175 fol. 221. 

Actum in castro Viznensi Łomzensi 

feria tertia post festum 

……. proxima 

anno Domini 1732. 

 

Obtulit ………… 

Laudum convetus particularis Viznensis. 

 My rada dygnitarze, urzędnicy ziemscy i grodzcy i całe rycerstwo wojewodztwa 

mazowieckiego ziemi wiskiej zjachawszy na sejmik electionis ww. posłóz na sejm walny 

grodziński in crastino festi Sancti Michaelis Archangeli przypadający, to jest na sejmik 

antekomicyalny. Według dokumentów autentycznych i relacyi koligatów i sąsiadów ichmp. 

Kazimierza i Zygmunta Chylińskich tymże pomienionym ichmp. Kazimierzowi i 

Zygmuntowi niegdy jmp.Wojciecha Chylińskiego odźwiernego j.kr.m., a naówczas pisarza 

komory solnej płockiej j.kr.m. synom, niegdy jmp. Jana przeszłego Szymona przezwiskiem 

Nalewajko Chylińskiego wnukom, a teraz w województwie krakowskiem, w powiecie 

sądeckim, we wsi Bienkowicach rezydującym to nasze dajemy testimonium iż jako tu w 

Wiźnie ziemi naszej wiskiej, w powiecie radzilowskim, w Chylinach Kątach swoje 

patrimonium i posesyą ab avis et pro avis mają et terrigenae tegoż województwa 

mazowieckiego ziemi naszej wiskiej są na co się rękami własnemi przy zwykłych pieczęciach 

naszych podpisujemy. 

 Działo się w Wiznie w kościele farnym in loco consilium solito na sejmiku 

antekomicyonalnym die 2 Augusti anno Domini 1730. 

Franciszek Kossakowski marszałek i dyrektor ziemi wiskiej mp., 

Jan Zaleski kasztelan wiski, starosta surawski mp., 

Adam Stanisław Rostkowski starosta ziemi wiskiej mp., 

 
1 Edycja źródłowa zrealizowana w porozumieniu z Biblioteką PAU i PAN w Krakowie w ramach podjętego 

przez ŁTN im. Wagów przedsięwzięcia dokonania całościowej edycji źródłowej akt sejmikowych łomżyńskich, 

wiskich i nurskich ze zbiorów Biblioteki PAU i PAN w Krakowie (2021-2023). 
2 Odpisy laudów i instrukcji sejmikowych.  Rkps 8351 z lat 1703-1794 znajdujący się w Tekach Pawińskiego, 

przechowywanych w Bibliotece Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 

Materiał roboczy z zachowaniem oryginalnej pisowni. 



Stanisław Wilczewski chorąży ziemie wiskiej mp., 

Tomasz Drozdowski stolnik ziemie wiskiej mp., 

Paweł Karwowski podczaszy ziemie wiskiej mp., 

Antoni Rostkowski podczaszy łomzienski, 

Stefan Zambrzycki cześnik ziemie wiskiej, 

Teofil Kossakowski łowczy ziemie wiskiej mp., 

Felicyan Swiderski miecznik ziemie wiskiej, 

Józef Męckowski skarbnik wiski,  

Jóżef z Mińska Opacki stolnik nowogrodzki mp., 

Wojciech Doliwa mp., 

Kazimierz Jan Szymanowski wojski trębowolski mp., 

Kazimierz Modzelewski sędzia podstarości grodzki wąsoski mp., 

Kazimierz Olszynski podstoli bracławski, 

Wojciech Olszyński chorąży j.kr.m. i rzeczyp., 

Bernat Karwowski mp., 

Sebastianus Gardocki, 

Stefan Tomasz Łagona wójt wąsoski ziemie wiskiej mp., 

Jan Mocarski skarbnik bracławski, 

Josephus Ratyński mp., 

Wojciech Rostkowski regent ziemski i grodzki i burgrabia grodzki wiski mp., 

Mateusz Kossakowski burgrabia grodzki wiski i komisarz tejże ziemi mp., 

Antoni Grzegorz Wilski mp., 

Antoni Filipkowski mp., 

Paweł Wojsław mp., 

Wojciech Dołęga mp., 

Stanisław Chrzanowski mp., 

Łukasz Chojnowski komornik ziemie wiskiej, 

Józef Franciszek Chojnowski łowczy trębowelski, 

Józef Ignacy Zakrzewski sędzia ziemie wiskiej mp., 

Maciej Załęski, 

Michał Glinka mp., 

Jakób Chyliński mp., 



Piotr Maleszewski mp., 

Kazimierz Kurkowski mp., 

Walenty Chrzanowski komornik ziemie wiskiej, 

AdamChyliński burgrabia wiski mp., 

Michał Biedrzycki, 

Marcin Trzaska, 

Bartłomiej Przystrzelski. 


