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Różan, sobota w czasie oktawy święta Najświętszego Ciała Chrystusa Pana a. 

D. 17161 

Przewielebny Xiądz Abraham Dawidis proboszcz goworowski2 osobiście 

przyszedłszy podał do oblaty urzędowi niniejszemu grodzkiemu starościńskiemu 

różańskiemu testament poniższy w tej osnowie: 

In Nomine Domini. Amen.3 
Każdy człowiek żyjący na świecie ma się o to usilnie starać, aby Panu Bogu 

Wszechmogącemu ze wszystkich momentów życia swego sprawiedliwy 
rachunek oddał. Tedy ja, Kacper Mierzejewski4, będąc ciężką chorobą od Pana 

Boga złożony, a podlegając jego wyrokowi umierać muszę, przeto przy 

skutecznym moim żalu za grzechy duszę moją w ręce Panu Bogu mojemu 

oddaję, a ciało ziemi, które aby było pochowane według obrzędu 

chrześcijańskiego w kościele troszyńskim pozostałą małżonkę moją i krewnych 

moich obliguję, na co korzec żyta i wołu najlepszego Jego Mości Xiędzu 

Plebanowi oddać rozkazuję.  
Tym zaś testamentem moim małżonce mojej ślepotą od Pana Boga nawiedzonej 
wszystko daję, daruję, zapisuję i do wolnego używania zostawuję, obierając jej 

za opiekuna Pana Wojciecha Mierzejewskiego rodzonego synowca mego, 
którego i ona sama sobie życzy, obowiązując go stryjowskim affektem, aby o 

pomienionej wzwyż małżonce mojej, póki tylko będzie żyła, miał osobliwą 

pieczę i staranie i w dobrach moich sam tylko siedział i gospodarował, wszelkie 

ciężary tak domowe, jako i Rzeczypospolitej ponosił i wszystkiego zbiorku 

mojego bez wszelkich innych krewnych kontradykcji5 zażywał w pokoju. Po 

śmierci zaś małżonki mojej tenże pomieniony Pan Wojciech Mierzejewski z 

Panem Tomaszem Dąbkowskim do równych działów tak ról, jako i ruchomości, 

które się na ten czas znajdować mogą należeć będzie, a teraz Pan Tomasz 

Dąbkowski do najmniejszej rzeczy i wydziałów interesować się nie powinien, 

gdyż ja małżonce mojej bydło, owce, świnie, zboża i wszelki sprzęt domowy do 

zażywania póki tylko żyć będzie i po wtóre tym testamentem moim zostawuję i 

                                                             
1 tj. 13.06.1716 r. 
2 objął opiekę nad duszami w par. Goworowo w marcu 1709 r. po Xiędzu Janie Weidnerze kanoniku pułtuskim 
[AD w Płocku, księga chrztów par. Goworowo z lat 1693-1723, s. 320] 
3 (łac.) W Imię Pańskie. Amen 
4 zmarł między 15.02.1716 r. a 13.06.1716 r. 
5 sprzeciwu 
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zapisuję, okrom6 dwóch krów, które synowicom moim dwóm na imię Teresie i 

Agnieszce za żywota mojego daję, daruję i po śmierci mojej rozkazuję tymże 

pomienionym wzwyż synowicom mając złotych trzysta po matce swojej na 

części Świętej Pamięci Pana Wawrzyńca Mierzejewskiego na dobrach Wojszach 
daję, daruję, zapisuję, które po złotych półtorasta każda na siebie odbierze i 

upominać się powinna. Na części zaś nazwanej Grabowiźnie na Msze Święte do 

Ojców Bernardynów ostrołęckich naznaczam złotych sto i zapisuję. Mając 

jeszcze część pewną po matce swojej na Gerwatach w parafii goworowskiej 

wziąłem na nią zastawnym sposobem u Pana Macieja Damięckiego złotych 

polskich dwieście, która część stoi(?) się złotych czterechset, jakośmy ją sami 

otaxowali między sobą, więc złotych dwieście Jego Mości Xiędzu Plebanowi 

Goworowskiemu na poprawę kościoła tym testamentem daję, daruję i zapisuję, 

za których odebraniem Jego Mość Xiądz Pleban Pana Damięckiego wraz z 

krewnymi mymi kwitować powinien cessionaliter(?). Na ostatek upraszam Jego 
Mości Xiędza Plebana Sieluńskiego tego testamentu exekutora7 aby tego z 
powinności chrześcijańskiej dojrzeć raczył, żeby się we wszystkich punktach 

mojej ostatniej woli dosyć stało, którego żegnam i pozostałą małżonkę moją z 

krewnymi moimi tego po nich wyciągając, aby jako za żywota byli na mnie 

łaskawymi, tak i po śmierci jałmużnami, Mszami i innymi dobrami 

uczynkowymi duszy mojej ratować nie przepominali8.  
Na co ten testament za wolą moją jest napisany przy bytności Jego Mości 

Xiędza Dąmżyńskiego(?) plebana troszyńskiego i innych przyjaciół sąsiadów 

przy tym będących niżej ręką trzymaną podpisanych.  
Działo się w Repkach roku tysiącznego siedmsetnego szesnastego dnia 

piętnastego lutego. 

Kacper Mierzejewski ręką trzymaną 
Bartłomiej Mierzejewski ręką trzymaną 
Stanisław Mierzejewski ręką trzymaną 

Maciej Mierzejewski ręką trzymaną 
Walenty Mierzejewski ręką własną 

 
                                                             
6 oprócz 
7 wykonawcę 
8 nie zapominali 
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1716 Kacpra Mierzejewskiego testament [AGAD, RGW 41, k. 594-595] 
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