
Oprac. Zespół 

Edycja źródeł do dziejów ziemi łomżyńskiej i wiskiej1 

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

1733. Januar. 19.                 Viznen. dissol. No 1176 fol. 221. 

Actum in castro Viznensi  

feria secunda pridie festi 

Sanctorum Fabiani et Sebastiani 

anno Domini 1733. 

 

Obtulit nobilis Joannes Jarnutowski 

Laudum convetus particularis Viznensis. 

 My rada dygnitarze, urzennicy i całe rycerstwo ziemi wiskiej, zjechawszy za 

uniwersałem j.kr.m. Augusta IIgo p.n.m. powtórnym na powtórny extraordynaryjny sejm 

wydanym do Wizny ad locum consultationum solitum dnia 19 miesiąca stycznia w roku 

terazniejszym 1733 najwprzód zgodnemi głosami obraliśmy i uprosili za dyrektora koła 

naszego w. jmp. Feliciana Swiderskiego stolnika ziemi naszej wizkiej, pod którego dyrekcyą 

uniwersały j.kr.m.p.n.m., tak pierwszy na sejmik relationis, jako i powtórny i terazniejszy 

przedsejmowy wydane zważywszy, któż nie przyzna szczególnej dobroci i Opatrzności 

Boskiej, per quem reges regnant, że dla całości państwa rzeczyp. naszej królestwa polskiego 

dawaszy nam j.kr.m. tak przezornego i łaskawego pana, dotąd in eo lumen conservat et 

conservat którzy jako od początku szczęśliwego panowania nieustanne starania, nie załując 

cum dispendio zdrowia, ustawicznej fatygi, życie i zdrowie sakryfikuje, ut bene patriae, tak i 

teraz kiedy po zerwanym malevoloum studio pierwszym ekstraordynaryjnym sejmie z dobroci 

i łaskawaści swojej jako verus patriae pater tanwuam ex specula prospiciendo dalsze 

konsekwencye po tak wielu zerwanych i niedoszłych sejmach servitati internae et externae 

providendo powtórny sejm ekstraordynaryjny złożyć nam raczył, ut videant cives ante regem 

et hostes formident, za co dominatori dominantium laus, honor et virtus et gratiarum actio, a 

potem n. majestatowi j.kr.m.p.n.m. nieśmiertelne w sercach wiernych poddanych niech 

zostają dzięki, a teraz stosując się do uniwersału j.kr.m.p.n.m. na terazniejszy sejmik 

 
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. 



powtórnie wydanego do elekcyi ichmp. posłów przystąpiliśmy i na tenże sejm przyszły 

warszawski ekstraordynaryjny dwóchniedzielny concordibus satis et suffragiis obraliśmy i 

uprosiliśmy e gremio koła naszego za posłow ww. ichmp. Adama Stanisława na Wilanowie 

Rostkowskiego starostę ziemi wiskiej i Gabryela Neronowicza Szpilowskiego podstolego 

wiskiego, którym to ichmp. posłom instrukcyę suffienter dawniej napisaną daliśmy, obligując 

ichm. amore patriae nomine publico, aby ante omnia ad mentem uniwersału j.kr.m.p.n.m., 

tudzież konstytucyi anni 1691 o porządku sejmowania, onę ad excentionem przywiedli t.j. 

żeby zaraz na pierwszym dniu zaczęcia sejmudo elekcyi marszałka sejmowego non 

obstantibus quibusvis oppositionibus ichmp. posłowie przystąpili, a po elekcyi marszałka 

ulteriori cursum sejmowania kontynując, upomnieć się mają o rozdanie wakansów t.j. buław i 

pieczęci, do których wakansów aby od nas rekomendowanych w pierwszej instrukcyi 

wyrażonych t.j. do wielkiej buławy koronnej j.w. jmp. wojewodę księstwa mazowieckiego, 

jako emeritissimum civem et rei militaris bene peritu, do polnej buławy j.w. jmp. chorążego k. 

generała artyleryi koronnej godnością et virtute huic muneri parem, do wielkiej pieczęci 

koronnej j.w. jmks. biskupa płockiego Zaborskiego do mniejszej zaś pieczęci jmp. 

Dąbrowskiego referendarza Ks. zalecili tot meritorum, quod orbis Polonus edicere valet z 

osoby swojej i wielkich antecesorów imienia swego zasłużonego j.kr.m. rekomendowali. 

Jeżeliby zaś motiva malevolorum na pierwszym dniu elekcyi marszałka nie dopuszczały, tedy 

ichmp. posłowie adire mają majestatem j.kr.m.p.n.m. i upraszać, aby na dniu zaraz drugim … 

offensionis amovendo ex gratia distributiva tak buławy, jako i pieczęci rozdane były, 

ponieważ konstytucyą  a confederationis anni 1717 nie dokłada tego, ażeby na doszłym lub 

niedoszłym sejmie tylko pisze ad instantiam posłów ziemskich ministeria aby były dane na 

sejmie t.j. przez j.kr.m.p.n.m. in tempore ex termino złożonych, a jeżeliby tak srawiedliwy i 

zgadzający się cum sensu recta sententium intencyej interesowana privatorum ratio chciała 

przeszkadzać, chcąc mieć sine praseidio et consilio rzeczp., tedy obligujemy ichmp. posłów 

naszych, aby etiam sub vincula confederationis sejm ten kończyli przyszły w inszych 

materyach status rzeczyp. Inibunt media o utrzymanie prowincyi i granic z postronnemi 

państwy cum statibus reip. znosząc się, a najbardziej starać się o to będą, aby ab intra et extra 

omnis securitas rzeczyp. provideatur, którym to ichmp. posłom naszym pro bene gesta 

prowincya omnem gratitudinem spondemus, tudzież j.w. jmp. Aleksandra Józefa 

Męczkowskiego sędziego ziemskiego i deputata na trybunał koronny województwa 

mazowieckiego z ziemi naszej wizkiej merita i prace z niemałym kosztem, także w. jmp. 

Tomasza Drozdowskiego chorążego ziemi naszej tak in publicis negociis, jako i w ziemi 

naszej godne merita, oraz w. jmp. Szymona Olszyńskiego cześnika bielskiego sago et toga 



virum zasłużonego wyznajemy et ad primas vacantias dignos w ziemi naszej ichmp. posłom 

promować zlecamy. Niemniej insignia merita w całej ojczyznie w. jmp. Antoniego 

Rostkowskiego podczaszego łomzieńskiego, jako są w ziemi naszej jawne i wiadome, tak et 

rea omnem gratitudiem gratam memoriam w sercach naszych zachowujemy. Do tego 

łączemy merita w jmp. Feliciana Swiderskiego stolnika ziemi naszej wiskiej i dyrektora koła 

rycerskiego i pracę około konserwacyi akt kancelaryi wiskiej, fortun naszcych podcas 

wakującego urzędu pisarskiego przez lat siedm rekognoskując, onemu gratitudinem obmyślić 

deklarujemy, a to laudum nasze legitime postanowione jmp. marszałkowi koła naszego 

podpisać i do grodu tutejszego podać zlecamy. 

 Działo się w Wiznie in loco consultationum solito dnia 19 miesiąca stycznia roku 

pańskiego 1733. 

 Felicyan Swiderski stolnik ziemi wiskiej i marszałek koła rycerskiego mp. 

 


