
[ENG VER. BELOW]

Dokument  wykonawczy  testamentu  Wielebnego  Xiędza  Andrzeja  Gadomskiego
zawarty  w  księdze  przechowywanej  w  AGAD,  oznaczonej  jako  ciechanowskie
ziemskie dekreta(!) sygn. 64 na kartach 59-63, przepisany w roku 2019 przez Adama
Dobkowskiego.

Dnia  trzydziestego  miesiącia  grudnia  roku  1795go  my  niżej  podpisani  ostatnią
dyspozycję  w  Grzebsku  dnia  29  miesiąca  sierpnia  roku  1795go  przez  niegdy
Wielebnego  Jegomości  Xiędza  Andrzeja  Gadomskiego  kanonika  pułtowskiego[1],
dziekana  janowskiego,  proboszcza  grzebskiego  uczynioną,  a  przez  Officium
Consistorij  Pultoviensis[2] dnia  dziewiątego  miesiąca  listopada  roku  bieżącego
1795go  approbowaną,  do  uskutecznienia  tejże  ostatniej  dyspozycji  obrani
exekutorowie[3] będąc  wezwani  do  sukcessorów[4] wspomnianego  niegdy
Wielmożnego  Jegomości  Xiędza  Gadomskiego  kanonika  pułtowskiego,  dziekana
janowskiego i proboszcza grzebskiego na dzień wyżej wymieniony, a tak stanąwszy i
tęż  ostatnią  dyspozycję  wyżej  wytkniętą  złożoną  przeczytawszy,  stosownie  do
wyrazów w niej umieszczonych postępując, a mając inventarium tam Ecclesiasticum
quam  Plebanale  circa  posessionem  Beneficij[5] niegdy  Wielebnego  Jegomości
Xiędza  Andrzeja  Gadomskiego  proboszcza  grzebskiego  dnia  24.  miesiąca  marca
1755go roku spisany i przez Wielmożnego Jegomości Xiędza Tomasza Czaplickiego
dziekana janowskiego podpisany, przez sukcessorów tegoż Wielebnego Jegomości
Xiędza  Gadomskiego  złożony,  najpierw  co  się  tyczy  inwentarza  rogatego  i
nierogatego in Beneficio Grzebscensi[6] przez niegdy Wielebnego Jegomości Xiędza
Gadomskiego odebranego, a teraz po śmierci onegoż następcy oddać winnego, tak
się  rozpatrzywszy  w  inwentarzu  pozostałym  po  niegdy  Wielebnym  Jegomości
Xiędzu  Gadomskim  kanoniku  pułtowskim,  dziekanie  janowskim,  proboszczu
grzebskim pod rządem Jegomości Pana Pawła Gadomskiego synowca[7] rodzonego
wspomnianego  Wielmożnego  Jegomości  Xiędza  Gadomskiego  znajdującym,  na
inwentarz Beneficij oddzielamy wołów parę dobrych, nie starych, jeden płowy, drugi
szarniasty wartujące[8] złotych polskich sto osiemdziesiąt,  koni parę, to jest klacz
skarogniadą  z  białą  pęcinką  u  prawej  nogi  lat  cztery  mającą,  wartującą  złotych
polskich siedemdziesiąt dwa, konia gniadego bez odmiany lat takoż cztery mającego,
wartującego  złotych  polskich  sto  osiem,  tudzież  źrebiczkę  gniadą,  latoską[9],
wartującą złotych polskich dwanaście, krów trzy – jedna płowa lat osiem mająca,
druga takoż płowa, lat sześć mająca, trzecia szarniasta lat pięć mająca, też krowy na
ocieleniu  będące  z  temiż  cielętami  od  nich  lub  od  innych  gdyby  się  od  tych
styrały[10], a czwartą krowę łyso-czarną lat cztery mającą, z własnej woli Jegomości
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Pana  Pawła  Gadomskiego  sukcessora  niegdy  Wielebnego  Jegomości  Xiędza
Gadomskiego  in augmentum[11] wydzieloną – te wszystkie krowy cztery każda z
nich po złotych polskich pięćdziesiąt cztery wartujące, świni pięcioro, kur sześcioro,
gęsi pięcioro, wóz prosty, okuwany, tradynkowany[12], dobry, naroga z narożnikami
dobra,  kłoda do kapusty dębowa dobra,  beczka do piwa dobra, skrzynia do mąki
dobra, siekiera dobra jedna, sierpów dwa, stolik mały, biały z szufladką, drugi stół
lipowy,  zedaków(?)  cztery  i  ten  inwentarz  oddzielny  wedle  obmowy  ostatniej
dyspozycji  niegdy  Wielebnego  Jegomości  Xiędza  Gadomskiego  wyżej  wytkniętej
Jegomość  Pan  Paweł  Gadomski  sukcessor  i  posiadacz  beneficij  przezimować
obowiązanym jest. Reszta zaś inwentarza rogatego i nierogatego, niemniej wszelkich
statków[13] i  sprzętów  gospodarskich  do  Jegomości  Pana  Gadomskiego  wedle
obmowy  ostatniej  dyspozycji  tegoż  niegdy  Wielebnego  Jegomości  Xiędza
Gadomskiego należy się. Co się zaś tyczy sum pozostałych i innych rzeczy po tymże
Wielebnym  Jegomości  Xiędzu  Gadomskim,  ponieważ  tenże  Wielebny  Jegomość
Xiądz kanonik pułtowski, dziekan janowski, proboszcz grzebski w życiu swym tąż
swą ostatnią dyspozycją swych sukcessorów podzielił i im aplikował pod moc nam
exekutorów  niepoddał,  przeto  my  exekutorowie  w  tę  okoliczność  pomiędzy
sukcessorami nie wdając się jak tylko co do punktu rzeczy wszelkich nad inne tąż
ostatnią  dyspozycją  wyżej  wytkniętą  przez  niegdy  Wielebnego  Jegomość  Xiędza
Gadomskiego  kanonika  pułtowskiego,  dziekana  janowskiego,  proboszcza
grzebskiego pomiędzy swych sukcessorów aplikowane pozostałych, nam exekutorom
do sprzedaży onychże przez tęż dyspozycję ostatnią niegdy Wielebnego Jegomość
Xiędza Gadomskiego moc udzieloną, a za też rzeczy sumę zebrawszy do kościołów
na Msze Święte  pro suffragijs[14] duszy obrócić mając w tej tedy okoliczności z
władzy nam danej rzeczy też przez Jegomość Pana Pawła Gadomskiego sukcessora
niegdy  tyle  razy  wspomnianego  niegdy  Wielebnego  Jegomości  Xiędza 
Gadomskiego złożone przy  bytności  Wielmożnych Zembrzuskich,  Rykaczewskich
sukcessorów  niegdy  Wielebnego  Jegomości  Xiędza  Gadomskiego,  niemniej  i
Wielebnego Jegomości Xiędza Chmielewskiego pod ten czas kommendarza kościoła
grzebskiego,  tudzież  i  innych  wielu  przytomnych  moc  dawszy  każdemu  z
przytomnych  z  wyższości  postąpienia  szacunku  do  taxy[15] onychże  i  sprzedaży
przystąpiliśmy a najpierw: futro z lisami moskiewskimi wierzch czarny,  sukienny
mające, dobre złotych polskich sto czterdzieści cztery, suknia spodnia barakonowa,
czarna,  stara  złotych  polskich  dziesięć,  suknia  zwierzchnia,  czarna,  barakonowa
złotych polskich  dwadzieścia  pięć,  suknia  spodnia  stara,  zła,  czarna,  barakonowa
złotych  polskich  sześć,  mantolet  sukienny,  czarny,  dobry,  złotych  polskich
dwanaście,  płaszcz  stary,  sukienny,  szary  złotych  polskich  trzynaście  i  groszy
polskich  piętnaście,  czapka  z  baranem siwym złotych  polskich  dwadzieścia  dwa,
parasol  płócienny  złotych  cztery  groszy  piętnaście  polskich,  kapelusz  czarny  z
axamitką i sprzączką złotych polskich sześć, futro kocie(?) stare, złe złotych polskich
dwa, rokieta[16] rąbkowa złotych polskich dwanaście, parawanik żelazny od łóżka
złotych  polskich  dziesięć,  puzderko  z  flaszkami  z  zameczkiem  złotych  polskich
jedenaście,  fuzja[17] w mosiądz oprawna złotych polskich dwanaście,  obrączka z
kamiuszkiem zepsuta zlotych polskich trzy groszy piętnaście, flasza miedziana stara

SZLACHTA PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA 2019
2

http://szlachtapolnocnegomazowsza.pl/


naprawna złotych polskich osiem, krzeseł dużych dwa, pomniejszych cztery starych,
nadrujnowanych,  za  które  złotych polskich  dziesięć  groszy dwanaście,  łóżka  trzy
drewniane słomą splatane złotych trzy polskich, książeczka a raczej diarnaktę(?)[18]
złotych trzy  i  groszy osiemnaście  polskich,  a  tak  te  rzeczy powyżej  wymienione
podług tej taxy położonej różnych przytomnym jako też sukcessorom znajdującym
się rozprzedaliśmy, sumę w jedną złączywszy czyni złotych trzysta dziewiętnaście
groszy  piętnaście  polskich,  która  suma  złotych  trzysta  dziewiętnaście  groszy
piętnaście  polskich  na  Msze  Święte  pro  suffragijs  duszy  niegdy  Wielebnego
Jegomości  Xiędza  Gadomskiego  kanonika  pułtowskiego,  dziekana  janowskiego,
proboszcza  grzebskiego  obórcona  przez  nas  exekutorów wedle  obmowy ostatniej
dyspozycji tegoż niegdy Wielebnego Jegomości Xiędza Gadomskiego niewątpliwie
zostanie i  rewersa od kościołów brane będą, a tam gdzie należeć będzie odesłane
zostaną zapewniamy, które to dzieło nasze podpisem rąk naszych stwierdzamy. Dano
w Grzebsku w kanonii dnia i roku jako wyżej.

Andrzej Grzybowski sędzia ziemski zawkrzeński, exekutor testamentu niegdy 
Wielebnego Jegomości Xiędza Gadomskiego kanonika pułtowskiego, dziekana 
janowskiego, proboszcza grzebskiego manu propria[19]

Xiądz Ł. Plewczyński proboszcz Wieczfnii(?) exekutor testamentu niegdy 
Wielebnego Jegomości Xiędza Gadomskiego kanonika pułtowskiego, dziekana 
janowskiego, proboszcza grzebskiego manu propria

X. T. Chmielewski przytomny manu propria

Paweł Gadomski przytomny manu propria

Andrzej Rykowski przytomny manu propria

F. Rykowski ręką trzymaną przytomny

 

[1] pułtuskiego

[2] konsystorz pułtuski

[3] wykonawcy

[4] spadkobierców

[5] inwentarz tak kościelny jak i parafialny w związku z posiadaniem beneficjum 

[6] beneficjum grzebskie

[7] syna brata rodzonego

[8] mające wartość
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[9] tegoroczną

[10] zdechły(?)

[11] w nadmiarze

[12] wspierany(?)

[13] dobytku

[14] o pomoc [dla]

[15] wyceny

[16] komża o wąskich rękawach, podbita kolorową materią, noszona przez wyższe 
duchowieństwo katolickie

[17] ręczna broń palna z długą lufą i zapalnikiem skałkowym

[18] dziennik(?)

[19] ręką własną

ENGLISH VERSION BY WERONIKA SUCHECKA

We,  the  undersigned,  were  summoned  by  the  successors  of  the  deceased  priest
Andrzej  Gadomski,  canon of Pułtusk,  dean of  Janów, parish priest  of  Grzebsk to
appear on the 30th of December 1795 and to serve as the appointed executors of his
last will made by himself on the 29th August 1795 in Grzebsk and approved by the
Officium Consistorij Pultoviensis[1] on the 9th of November 1795.We arrived, then
read the last will indicated above and, since the successors of the priest delivered to
us  the  inventarium  tam  Ecclesiasticum  quam  Plebanale  circa  posessionem
Beneficij[2],  once belonging to  the  Reverend Andrzej  Gadomski,  parish  priest  of
Grzebsk,  which had been written  on the  24th of  March 1755 and signed by the
Reverend Tomasz Czaplicki, dean of Janów, we could proceed to act in accordance
with the instructions specified in the will. Firstly, as regards the horned and hornless
animals received in Beneficio Grzebscensi[3] by the Reverend A. Gadomski, after his
death,  they  ought  to  be  passed  on  to  his  successor.  Having  looked  through  the
inventory of livestock and equipment left after the deceased priest Gadomski, canon
of Pułtusk, dean of Janów, parish priest of Grzebsk, and currently managed by mr
Paweł Gadomski, fraternal nephew of the said priest Gadomski, we are allocating for
the purpose of the Beneficij: a pair of good oxen, not old ones, one is light-brownish
and the other is grey, they are worth 180 Polish zlotys; a pair of horses, meaning a
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four-year-old seal brown mare with a white sock on the right leg, worth 72 Polish
zlotys and a bay horse without a marking, equally aged four, worth 108 Polish zlotys;
additionally this year’s female bay foal, worth 12 Polish zlotys; three pregnant cows
– the first one light-brownish, eight years of age, the second one also light-brownish,
six years of age, and the third one grey, five years of age – as well as their calves or,
in case of death at calving, calves born to other cows[4],  moreover a fourth cow,
black with a white spot on the head, aged four, selected in augmentum[5] by the will
of Mr Paweł Gadomski himself, the successor of the deceased priest Gadomski, each
cow worth 54 Polish  zlotys;  five pigs;  six  hens;  five geese;  a  good simple farm
wagon, reinforced with iron fittings; a good scratch plough with ropes[6]; a good oak
barrel for pickling cabbage; a good beer barrel; a good wooden crate for storing flour;
one good axe; two sickles; a little white table with a drawer; another table – a lime-
wood one, and four stools[7]. Mr Paweł Gadomski, the successor and the possessor
of the  Beneficij, is obliged to store all the enlisted livestock and equipment during
this winter, in compliance with the discussion of the last will of the Reverend A.
Gadomski. The rest of the horned and hornless animals, no fewer possessions and
pieces of farming equipment are owed to mister Paweł Gadomski according to the
discussion of the last will of the deceased priest Gadomski. Since during his life the
Reverend A. Gadomski, canon of Pułtusk, dean of Janów, parish priest of Grzebsk
divided his possessions among the successors in his last will and assigned us to serve
them as executors, therefore, with the authority he delegated to us in the last will, we
are intervening only in the matter of the articles not included in the last will of the
deceased priest Gadomski, canon of Pułtusk, dean of Janów, parish priest of Grzebsk.
Those articles are to be put on sale and the sum collected for them is bound to be
given to different churches as offerings for the masses pro suffragis[8] for the soul of
the Reverend A. Gadomski. The items were handed over by Mr Paweł Gadomski, the
successor  of  the  deceased priest  Gadomski,  mentioned many times so far,  in  the
presence of the noble Zembrzuscy and Rykaczewscy the successors of the deceased
priest Gadomski, priest Chmielewski, administrator of the church of Grzebsk at the
time, as well as many other witnesses, each person was given the power, and we
proceeded to estimate the price of and then to sell the following items: a Moscow fox
fur coat covered with black broadcloth, worth 144 Polish zlotys; an old black woollen
inner garment, 10 Polish zlotys; a black woollen outer garment, 25 Polish zlotys; a
bad  old  black  woollen  inner  garment,  6  Polish  zlotys;  a  good  black  broadcloth
mantelletta[9],12 Polish zlotys; an old grey broadcloth coat,13 Polish zlotys and 15
Polish groszy;  a  grey  sheepskin  hat,  22 Polish zlotys;  a  linen umbrella,  4  Polish
zlotys and 15 Polish groszy; a black hat with a silk ribbon and a buckle, 6 Polish
zlotys; a bad old cat(?) fur, 2 Polish zlotys; a rochet[10] trimmed with lace, 12 Polish
zlotys; an iron bedside screen, 10 Polish zlotys; a lockable box with flasks, 11 Polish
zlotys; a brass rifle, 12 Polish zlotys; a ring with a little stone, broken, 3 Polish zlotys
and 15 groszy; an old copper flask, repaired, 8 Polish zlotys; two big chairs, four
small  old  ones,  damaged,  10  Polish  zlotys  and  12groszy;  three  wooden  beds
interlaced with straw, 3 Polish zlotys; a booklet, or rather a diary(?)[11], 3 Polish
zlotys and 18 groszy. All the objects enlisted above, were sold to different people
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present there as well as the successors. The sum altogether reached 319 Polish zlotys
and 15 Polish groszy, this exact amount of money will be undoubtedly donated for
the masses  pro suffragis for  the  soul  of  the deceased priest  Gadomski,  canon of
Pułtusk, dean of Janów, parish priest of Grzebsk, in accordance with the discussion of
the last  will  of  the Reverend A.  Gadomski.  Furthermore,  we assure  you that  the
receipts  will  be  taken  from  the  churches,  then  they  will  be  sent  to  the  right
destination. We sign our work with our own hands to make it valid. Made in Grzebsk,
in the canonry, on the day and year given above.

Andrzej Grzybowski, landed judge of Zawkrze, executor of the last will of the 
Reverend Gadomski, canon of Pułtusk, dean of Janów, parish priest of Grzebsk; 
signed by himself

Priest Ł. Plewczyński, parish priest of Wieczfnia, executor of the last will of the 
Reverend Gadomski, canon of Pułtusk, dean of Janów, parish priest of Grzebsk; 
signed by himself

Priest T. Chmielewski present, signed by himself

Paweł Gadomski present, signed by himself

Andrzej Rykowski present, signed by himself

F. Rykowski present, signed with his hand held

[1] Officium Consistorij Pultoviensis – consistory of Pułtusk

[2] inventarium tam Ecclesiasticum quam Plebanale circa posessionem Beneficij – 
the ecclesial and parochial inventory regarding the benefice

[3] Beneficio Grzebscensi – Grzebsk benefice

[4] in case of death at calving, calves born to other cows – most probable translation 
based on the context

[5] in augmentum – in excess

[6] Originally – ‘naroga z narożnikami’, parts of ‘socha’, most probably the first one 
is a metal component which turned over the soil and the second one means the ropes 
used to attach to the horns of an animal (e.g. an ox)

[7] Originally ‘zedak’, not sure about the meaning

[8] pro suffragis – for the purpose of intercessory prayers for the dead

[9] Manteletta – a type of garment worn by priests 

[10] Rochet – a vestment worn over the cassock

[11] Originally „diarnakte”, not sure about the meaning
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