Urzędowi grodzkiemu różańskiemu został podany przez Szlachetnych Wojciecha
Mossakowskiego z jednej i Katarzynę z Sosnowskich z drugiej strony do oblaty
pewien skrypt ręczny, spisany w dobrach [Rawy]-Stasie pod dniem 7.03.1732 r.,
podpisany przez przyjaciół. Przepisał go w roku 2019 Pan Marcin Radziszewski z
księgi znajdującej się w zasobie Archwium Głównego Akt Dawnych w Warszawie, w
zespole nr 37 „Księgi grodzkie różańskie“, o sygnaturze 44, z kart o numerach 113114 udostępnionych przez Pana Andrzeja Mossakowskiego.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Actum in Curia Regia Różanensi feria quinta post Dominicam
Reminiscere Quadragesimalem proximae anno Domini millessimo
septingentesimo trigesimo secundo1
Oblata skryptu zawierającego w sobie dożywocie między
Szlachetnymi Mossakowskimi małżonkami
Między Ichmościami: Jegomością Panem Wojciechem Mossakowskim na Stasiach
w ziemi różańskiej leżących części pewnej i na Biernatach będących dziedzicem
małżonkiem z jednej, a Jejmością Panią Katarzyną Sosnowską pierwszego niegdy
Jegomości Pana Jana Piotrowskiego, a teraz tegoż Jegomości Pana Wojciecha
Mossakowskiego małżonką, już w latach podeszłą, i teraz w słabości zostającą,
małżonkami, przy dobrowolnym obojga społecznie zezwoleniem, takie między sobą
czynią wspólnie postanowienie, przy bytności Ichmościów Panów przyjaciół
sąsiadów niżej podpisanych w ten sposób:
Iż wyżej wyrażeni Ichmoście Państwo Mossakowscy małżonkowie, przeżywszy ze
sobą lat kilkanaście, w zgodnej miłości małżeńskiej i należytym poszanowaniu, a
żadnej między sobą dyspozycyi względem dóbr ruchomych, ani zapisów żadnych nie
czynili, gdy i teraz Jejmość Pani Mossakowska, dla słabości zdrowia do ksiąg
authentycznych do recognicyi2 jechać nie może. Więc teraźniejszym postanowieniem
i dobrowolną dyspozycyą wspólnie sobie dożywocie wszystkich dóbr tak ruchomych,
jako i nieruchomych zapisuje w ten sposób: gdyby Pan małżonek wprzód z tego
świata zszedł, tedy pozostała Pani małżonka dóbr jego, i wszystkich pozostałych
rzeczy, do zgonu życia zażywać będzie, wzajemnie - Jejmość Pani Mossakowska
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małżonka wprzód z tego świata zejdzie, to Jegomość Pan Mossakowski małżonek
pozostałych rzeczy powinien zażywać będzie do skończenia życia.
Że zaś nad dyspozycyą gospodarską z ruchomości Pani Małżonki wiele się
expendowała3, to rekompensując Jegomość Pan Mossakowski Małżonce swojej
teraźniejszym skryptem złotych półtorasto4 na dobrach swoich zapisuje, którymi teraz
Pani Mossakowska takim sposobem dysponuje, ponieważ widzi się być bezpotomną,
z tychże półtoruset złotych – sto temuż Panu małżonkowi ustępuje i leguje
pięćdziesiąt złotych do woli swojej i dyspozycyi przy śmierci zostawuje.
Cyny że jest kilkanaście sztuk, półmisków i talerzy Pani Mossakowskiej własne, tak
rozmiarkuje: Ichmościom Ojcom Reformatom Pułtowskim5 trzy półmiski, trzy
talerze. Drugie trzy półmiski, trzy talerze OO. Bernardynom Przasnyskim naznacza,
które po śmierci jej powinny być oddane; Jegomości Panu małżonkowi swemu pięć
półmisków talerzy daje. Pasierbom swoim, gdy się odezwą, Jegomość Pan
Mossakowski wyda trzy półmiski i lichtarz mosiężny. Poduszkę i pierzynę młodszej
oddaje, insze wszystkie rzeczy ruchome, cokolwiek jest, Jegomości Panu
małżonkowi swojemu Pani Mossakowska daje, daruje, leguje i ofiaruje. A że ma
konfraternię zapisaną z Ojcamy Reformatorami, tedy tę konfraternię po śmierci
swojej oddać do konwentu pułtowskiego, żeby się za jej duszę modlili i tam
pochować ciało Pani Mossakowskiej. Trzy łyżeczki srebrne i te pasierbicom oddać;
po śmierci zaś Jejmości Pani Mossakowskiej, jeżeliby się kto z krewnych odezwał a
praetendował czego od Jegomości Pana Małżonka, nikomu nic dać nie powinien, ani
żadnej turbacyi mieć nie będzie. A te teraźniejsze postanowione punkta Jegomość
Pan Mossakowski do ksiąg wprowadzić ma. Teraz za rzeczy, które oboje
małżonkowie chcą mieć tej wagi, jakoby przed księgami authentycznemi zeznane
były, na co się rękami trzymanymi i Krzyża Świętego położywszy podpisują.
Działo się w Stasiach dnia siódmego marca, roku tysiąc siedemset trzydziestego
wtórego.
Wojciech Mossakowski ręką trzymaną.
Katarzyna z Sosnowskich Mossakowska ręką własną.
Walenty Kardynał Rawa ręką trzymaną, jako przyjaciel przy tym będący kładę
krzyż. +
Marcin Wiszowaty przyjaciel przy tym będący kładę krzyż ręką trzymaną. +
Bartłomiej Mossakowski przyjaciel przy tym będący ręką trzymaną czynię krzyż.+
Marcin Mossakowski przy tym będący ręką trzymaną kładę krzyż. +
Aleksander Rembowski starosta grodzki sieluński byłem przy tym.
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