
Oprac. Zespół 

Edycja źródeł do dziejów ziemi łomżyńskiej i wiskiej1 

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

1736. Majus. 14.                Viznen. castr. obl. N 3/1323 f. 26. 

Actum Viznae in castro 

feria tertia post festum 

S. Stanislai Passionis 

1mo Maio 1736 anno. 

 

Obtulit nobilis Simon Łojewski 

Laudum et instructio conventus particularis terrae Viznensis 

 My rady dygniatrze, urzennicy i całe rycerstwo ziemi wiskiej wojewodztwa 

mazowieckiego ziachawszy się za uniwersałem n. kr. jm. Augusta III p. n. m. na sejmik 

antekomicyalny do Wizny kościoła farnego miejsce obrad naszych zwyczajne, 

podziękowawszy Panu Najwyższemu za prowidencyą Jego Boską, że ad pristinam za 

panowaniem i manudukcyą n. pana przychodziemy in [nieczytelne] calamitate reip. 

consultandi normam et formam pro die 14 Maii anno praesenti 1736 invocato Spiritu Sancto 

zaczynając od porządku zwyczajnego, obraliśmy unanimi voce et affectu  w. jmp. Wojciecha 

na Doliwach Kumelsku Doliwę cześnika ziemi naszej wiskiej, pod którego dyrekcyą stosując 

się ad mentem uniwersału j. kr. m. p. n. m. na sejmik przedsejmowy do ziemi naszej 

wydanego, uprosiliśmy i obraliśmy concordibus votis e medio nostri za posłów w. jmp. Józefa 

na Męckach Wityniach etc. Męckowskiego sędziego ziemskiego ziemie naszej, Antoniego na 

Jedwabnym, Chorzelach etc. Rostkowskiego stolnika ziemie łomżyńskiej viros tam i rago 

quam in toga probatissimos na sejm przyszły warszawski pacificatimis ad promovenda w 

instrykcyi od nas braci danej niżej wyrażone punkta. 

 Naprzód ww. pp. posłowie imieniem całej ziemi powinszują j. kr. m. p.n. m. 

szczęśliwego quam diuturne panowania z podziękowaniem pro paterna cura et solicitudine 

circa tranquillitatem boni publici. Ciż wwp. posłowie upraszać będą j. kr. m. p. n. m., ażeby 

jako szczęśliwie z ojcowskiej swojej miłości jednoczy serca podanych swoich ku uspokojeniu 

 
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. 



całości rzeczyp. tak pożądanym za prowidencyą Boską nas wszystkich poddanych w 

rekompensę gemitum et fletuum populi ukontentować raczył pokojem tam internae, quam 

externae servitatis. 

 Obligujemy także ichmp. posłów naszych amore boni publici, ażeby na teraźniejszym 

sejmie podług prawa pacta conventa j. kr. m. p. n. m. czytane były ante omnia inquantum co 

ex orbita legum wypadło ad antiquam reducere formam i konstytucye o wolnych elekcyach 

nn. królów et juris primatialis reasumowane były, ciż ww. ichmp. posłowie curabunt. 

 A jako wszystkie monarchie zachowują jura gentium zupełnej in vicinitates przyjaźni, 

tak my manu tenendo one iniungimus w. ichmp. posłom, ażeby wszelkie federa in antecessum 

zawarte z sąsiedzkiemi potencyami omni melioris modo absque minima parte avulsionis w 

granicach korony poslkiej i w. ks. l. et sine quovis praeiudicio traktatów karłowickich 

zachowane były in integro, starać się będą. 

 A ze rzeczp. korony naszej polskie stante calamitate moderni temporis tak osłabiała w 

siły na obronę wiary ś. chrześcijańskiej i świątnie Boskich, tudzież praw i wolności 

ojczystych rzeczyp. zaczem najpotrzebniejsza aukcya wojska w tem punkcie zgadzać się będą 

ww. ichmp. posłowie z całą rzecząp. hoc plaecanto, ażeby genus podatkowania podług 

dawnych zwyczajów do województw i ziem był odsyłany za zapłatę wojsku regulamen 

zaszłej aukcyi w piechoty i dragunie ażeby erygowany był pod oficerami polskiemi szlachtą 

rodowitą,curabunt ww. ichmp. posłowie. 

 Dopomnią się ww. ichmp. posłowie aby panis bene merentium a tot seculis od 

przodków naszych tot constitutionibus konsekrowany ad ussus et commodam rzeczyp. dla 

zasłyżonych żołnierzy, a teraz przeciwnym sposobem contra praescripta legum w jednych 

domach tylko się miejści, kiedy po 5 i po 6 starostw trzymają skąd domus praedominantes in 

suppressionem aequalitatis powstają tudzież in iuribus communicativis dany niesłusznie 

gaudent, ażeby ten pani bene merentiumm poszedł in suffragium zapłaty wojski, skądby 

wyniszczona z ostatniego sposobu szlachta respirere mogła.  

 Praecarebunt ww. ichmp. posłowie na terazniejszym sejmie, aby nasza rzeczp. korony 

polskiej w żadną wojnę nie była wprowadzona etiam cum discrimine sejmu. 

 Upraszać będą ww. ichmp. posłowie j. kr. m. p. n.m., aby wojska augrylarne tak 

rossyjskie, jako i saskie z granic polskich wyprowadzone były. 

 Zniesienie swywolnych kup in oppressionem ludzi ubogich tak w koronie polskiej, 

jako i w. ks. l. n. kr. jmp. n. m. zaleci j. [nieczytelne] hetmanom obojga narodów, do czego 

województwa i ziemie starani przyłożyć powitnnej et brachia regalia. 



 Sądy dla bezpieczeństwa majestatu j. kr. m. p. n. m. i rzeczyp. contra turbatores pacis 

et trangressores legum in constitutione anni 1717 opisane, instant ww. ichmp. posłobie, aby 

był reasumowane. 

 Doniesiona w instrukcyi j. kr. m. dezolacya żup i zabranie soli wyrobionej, także z 

dóbr ekonomicznych j. kr. m. in his punctis zgadzać się będą z całą rzeczyp. ww. ichmp. 

posłowie, tudzież w opisaniu munis et officii skarbu koronnego, praecavendo jednak sobie, 

aby ci ichm., którzy sub praesenti revolutione violentissime skarbu rzeczyp. proventa 

wszystkie odbierali, ante omnia kalkulacyą czynili. 

 Ksiestwo kurlandzkie, które a tot saeculis do korony polskiej należące per vasallicum, 

aby n. imperatorowa rossyjska ad corpus reip. przywrócić raczyła, żadnej do niego pretensyi 

nie roszcząc, instabunt o to ww. ichmp. posłowie. 

 Nie tylko w teraźniejszem zamięszami rzeczyp. ale i dawniejszych czasów in spem 

amnestyi abominosi vocabuli, dufając wiele kryminałów ludzie swywolni tak w domach 

szlacheckich, jako s pańskich i innej kondycyi ludziom ubogim poczynili, obligujemy ww. 

ichmp. posłów, aby na terazniejszym sejmie to vocabulum amnestyi zniosione było in 

perpetuum okrom tego, co wojsku komputowanemu należy ad victum proportionatum 

exceptis privatorum [nieczytelne]. 

 Ziemia nasza wiska do ostatniej przyprowadzona dezolacyi, tak przez kontrybucye 

wojska rosyjskiego, a najbardziej przez ciężkie dywizyi j. w. jmp. wojewody wołyńskiego 

egzorbitancye, tudzież jmp. Paszkowskiego ekstorsye w wybieraniu za gwardyą regularnej 

płacy, aby te kwity przyjęte były i ziemia nasza intuitu tak wielkiej dezolacyi bonifikacyą 

miała w przyszłych ratach na gwardyę należących, praecommittimus ww. ichmp. posłom, bo 

tych sześciu rat zapłacić niepodobna. 

 Rozkrzewiona perfida gens judaica w województwach i ziemiach naszych contra 

sanita legum końmi, wołmi, skórami handlują przed któremi na jarmarkach i targach 

chrześcianie dokupienia docisną nie mogą i wszystkie sposoby katolikom ad sustentamentum 

podbierali, inferent ww. ichmp. posłowie na terazniejszym sejmie, aby dawne konstytucya 

reasumowane były sub confiscatione per quemlibet faciendam. 

 Ciężkie agrawacye i agresye obywatele ziemi naszej wiskiej i insze ziemie 

przypograniczu pruskiem leżące od żołnierzy wojska pruskiego przez zabranie szlachty 

gwałtownie i poddanych szlacheckich, najeżdżając domy i wsie szlacheckie wednie co i w 

nocy ponoszą upraszać będą ww. ichmp. posłowie j. kr. m. p. n. m., aby takie inkonweniencye 

przez interpozycą do dworu berlińskiego pohamowane były i szlachtę, także poddanych 

oddano. 



 Względem zaś poddanych szlacheckich uszłych tak do dóbr ww. oo. Kamedułów 

wijgerskich, także i puszczy leśnictwa łomżyńskiego i starostwa ostrołeckiego ww. ichmp. 

posłowie qua publice, qua privatimo dopomnią się, żeby wydani byli i o reasumpcyą 

konstytucyi w wydawaniu poddanych dopomnią się. 

 In materia quavis status i innych punktach w instrukcyi od n. kr. jm. p. n. m. 

wyrażonych zgadzać się będą ww. ichmp. posłowie cum tota rep., tudzież avulsa od starostw 

restitui powinny. 

 Caetera activitati et dexteritatis tymże ww. ichmp. posłom oddajemy i te punkta koła 

naszego jmp. marszałkowi podpisać i ad acta podać zlecamy. 

Datum, die et anno ut supra. 

Wojciech na Doliwach Kumelsku Doliwa cześnik i marszałek koła rycerskiego ziemi wiskiej 

mp. 

Quo ad puncta sancitorum ziemie takowe zgodnemi głosami postanawiamy. 

 Kurencya czopowego i szelężnego ziemi naszej że dotąd nie jest wydana przez 

retentorów w. jmp. Swiderskiemu ziemi naszej te iterum ponawiamy aby swoje contingens 

odebrał et sub alterna currere powinno szelężne i czopowe ww. ichmp. posłom pro anni 

praesentu et future, które się zaczynać będzie w terazniejszym roku od Ś. Michała 

Archanioła. 

 O sól suchedniową z dystrybut ichmp. komisarzów Krajewskiego remanentu i 

Olszyńskiego dwóch za jedno inktudawanej ziemi naszej zaległej w skarbie o wydanie onej 

dopomnią się ww. ichmp. posłowie. 

 A do terazniejszej dystrybuty anni praesentis 1736 obieramy i naznaczamy jmp. 

Józefa Chojnowskiego łowczego trębowolskiego, który qui diligentissime odebrawszy ze 

skarbu asygnacyą obywatelem ziemi wiskiej indilete asygnacye powinien rozdać, w reces 

zachowujemy, na przyszły zaś w. jmp. Wojciecha Rostkowskiego podsędka ziemi naszej 

wiskiej, jmp. Marka Borawskiego burgrabiego j.w., jmp. Wojciecha Olszyńskiego, Mateusza 

Modzelewskiego komornika granicznego ziemi naszej, Józefa Rakowskiego, Macieja 

Mikuckiego k. z. r., Antoniego Kotowskiego. 

Ichmp. egzaktorowie z ziemi naszej wiskiej ażeby kalkulacyą z perceptów i ekspens 

uczynili, serio animadertimus. 

 W. jmp. Teofilowi Kossakowskiemu łowczemu ziemi naszej wiskiej względem 

komisarstwa do magazanu łomżyńskiego za fatygę i prace jego rekompensować w przyszłym 

szczęśliwym czasie na sejmiku deklarujemy. 



 Nie mogąc prędszego i gruntowniejszego wynaleść sposobu do ukontentowania i 

uspokojenia ww. ichmp. posłów na sejm terazniejszy pacificationis concordibus votis 

obranych, więc tymże ichm. za podięte koszta, prace i fatygi ile in hac caristia temporum 

jadącym do Warszawy czopowe i szelężne po wsiach, miastach i miasteczkach królewskich i 

dziedzicznych nemine excepto, etiam i z tychże miejsc i wsi ktobykolwiek ze dworu dawał na 

karczmy i szynki albo prywatnie w domu szynkował, powinien infallibiliter eidem subasse 

[nieczytelne] zleciliśmy, którego kurencya zaczynać się ma od dnia i święta S. Michała 

Archanioła anni currentis i ma trwać przez lat dwie incessanter do wydawania pomienionym 

ichm. aż do tegoż samego święta in anno 1738 przypadającego. 

 Datum die et anno ut supra. 

Wojciech na Doliwach Kulemsku Doliwa cześnik i marszałek koła rycerskeigo ziemie wiskiej 

mp. 

 


