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Testamenty

Niniejsza publikacja, zawierająca edycję stu jedenastu testamentów
szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, stanowi przyczynek do
dalszych badań nad nowożytnym społeczeństwem Rzeczypospolitej.
Jest kolejną z prac prezentujących zbiór dokumentów testamentowych
w układzie określonym kryteriami: grupa społeczna — terytorium —
czas — źródła. Jest to jednak pierwsze tego typu wydawnictwo, które
obejmuje pomijaną do tej pory szlachtę prowincji ściśle związanej
z Koroną od II połowy XV wieku. Wypełnia więc częściowo lukę
w badaniach nad stanem szlacheckim Prus Królewskich, dostarczając
uczonym „surowy” materiał do dalszego wykorzystania w badaniach
nad społeczeństwem XVII wieku i jego kulturą materialną.
Wydawcy zdecydowali się opatrzyć testamenty obszernym
aparatem naukowym, pokazującym kontekst publikowanych źródeł.
Dzięki niemu dowiadujemy się o nieoczywistych na pierwszy rzut oka
związkach osób występujących w testamentach. Dołożyli też wszelkich starań, by dokonać identyfikacji pojawiających się w nich postaci
i w większości wypadków starania te zakończyły się powodzeniem.
Publikacja jest więc jednocześnie ogromną bazą danych szlachty Prus
Królewskich, uwzględniającą osoby znane dotychczas wyłącznie ze
źródeł i po raz pierwszy zaistniałe w druku dopiero w tym zbiorze
testamentów. Zgromadzone tu informacje powinni docenić więc nie
tylko historycy, ale również miłośnicy historii lokalnej, amatorsko badający dzieje „małych ojczyzn” lub odtwarzający losy rodzin zamieszkujących obszar dawnych Prus Królewskich.
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Wstęp

Stan badań
Niniejsza publikacja, zawierająca edycję stu jedenastu testamentów szlachty Prus
Królewskich z XVII wieku, stanowi przyczynek do dalszych badań nad nowożytnym społeczeństwem Rzeczypospolitej. Jest kolejną z prac prezentujących zbiór
dokumentów testamentowych w układzie określonym kryteriami: grupa społeczna
— terytorium — czas — źródła. Jest to jednak pierwsze tego typu wydawnictwo,
które obejmuje pomijaną do tej pory szlachtę prowincji ściśle związanej z Koroną
od II połowy XV wieku.
Przedstawiając dzisiejszy stan badań nad testamentami, pominiemy edycje testamentów chłopskich, mieszczańskich czy sporządzonych przez księży, a także
prace omawiające tego rodzaju dokumenty dla wymienionych grup społecznych,
czy zawodowych.
Chronologicznie dotychczas zostały wydane w formie monograficznej testamenty szlachty z Brasławszczyzny1, szlachty litewskiej z archiwum benedyktynek wileńskich (26)2, szlachty i magnaterii litewskiej wyznania kalwińskiego (16)3,
szlachty ziemi krakowskiej (41)4, szlachty województwa sandomierskiego (25)5,
O. Hedemann, Testamenty brasławsko–dziśnieńskie XVII–XVIII w. jako źródło historyczne, Wilno
1935: także testamenty mieszczan z Dzisny.
2
M. Borkowska, Dekret w niebieskim ferowany parlamencie. Wybór testamentów z XVII–XVIII wieku, Kraków 1984.
3
U. Augustyniak, Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa 1992.
4
Testamenty szlachty krakowskiej XVII–XVIII w. Wybór tekstów źródłowych z lat 1650–1799,
oprac. A. Falniowska–Gradowska, Kraków 1997.
5
Cui contingit nasci, restat mori. Wybór testamentów staropolskich z województwa sandomierskiego, oprac. M. Lubczyński, J. Pielas i H. Suchojad, Warszawa 2005: także testamenty chłopskie,
mieszczańskie, księży.
1
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szlachty wielkopolskiej z lat 1631–1635 (105)6 i ponownie tej samej, tym razem
z lat 1657–1680 (201)7. Były to w większości edycje źródeł w wyborze. Jedynie dla
Wielkopolski zebrano całość testamentów szlacheckich z ksiąg grodzkich właściwych dla tego regionu, w określonych przedziałach czasowych. Lecz i tu trzeba
mówić o wyborze, nie jest to bowiem pełny zbiór testamentów szlacheckich dla
tego terytorium8.
Pojedyncze testamenty, po kilka bądź w grupach rodzinnych, wydawano już od
I połowy XIX wieku. Prace te można znaleźć w spisie obejmującym edycje testamentów wszystkich stanów, siłą rzeczy niepełnym, jaki zamieścili wydawcy testamentów sandomierskich9. Uzupełniamy go również o opublikowane później kolejne
dokumenty szlacheckie10.
6
Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1631–1655, wyd. P. Klint, Źródła
dziejowe, t. 27, pod red. M. Górnego, Poznań–Wrocław 2008.
7
Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich 1657–1680, wyd. P. Klint, Źródła dziejowe, t. 28, pod red. M. Górnego, Wrocław 2011.
8
Zob. rec.: Z. Chodyła, „Roczniki Historyczne” 75, 2009, s. 201–206; Ł. Gołaszewski, „Barok. Historia–Literatura–Sztuka” 34, 2010, s. 196–197.
9
Cui contingit nasci…, s. 13–17: Edycje testamentów w Polsce (bibliografia). Spis uzupełniamy o następujące publikacje dotyczące testamentów szlachty: Testament Jakuba Sobieskiego „Dan w Krasnymstawie 26 VII 1634” [w:] Dwie podróże Jakuba Sobieskiego ojca króla Jana III odbyte po krajach
europejskich w latach 1607–1613 i 1638, wyd. E. Raczyński, Poznań 1833, s. XII–XV; Testament
nieboszczyka sławnej pamięci pana marszałka koronnego Andrzeja Opalińskiego, który w Poznaniu
umarł anno 1593, die…. aetatis suae 54, [w:] Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze,
wyd. J. U. Niemcewicz, t. 5, Lipsk 1840, s. 266–274 (Radlin 28 VIII 1592); Sapiehowie. Materiały
historyczno–genealogiczne i majątkowe, t. 1, Petersburg 1890: 12 testamentów w dziale Dokumenty;
t. 2, 1891: 5 testamentów; t. 3, 1894: 1 testament; Testament Alberta hr. Gasztołda na Gieranonach,
nadający naczynia św. i ubiory kościelne kaplicy przy katedrze wileńskiej [1539], [w:] J. Kurczewski,
Kościół zamkowy czyli katedra wileńska, cz. 2, Wilno 1910, s. 103–107; W. Krawczuk, Sumariusz
Metryki Koronnej. Księga wpisów podkanclerzego Tomasza Zamojskiego z lat 1628–1635, Kraków
1999, s. 103–106: testament Anastazji Morochowskiej, Lwów 1626.
10
J. Pirożyński, Testament Zofii Jagiellonki z 28 maja 1558 roku, oraz Kodycyl z 24 IV 1575, [w:] tenże, Zofia Jagiellonka (1522–1575) i jej księgozbiór, Kraków 2004, s. 247–251, 252–262; P. F. Neumann, Testament Władysława Strykowskiego, stolnika poznańskiego, z 1668 roku, „Genealogia.
Studia i Materiały Historyczne” 16, 2004, s. 105–117; P. Klint, Testament Krzysztofa na Międzychodzie Unruga z 1686 roku, tamże, s. 119–128; J. Tęgowski, Testament ostatniego Piasta mazowieckiego, „Przegląd Historyczny” 46, 2005, z. 1, s. 77–90; M. Straszewicz, Testament Anny z Korsaków
Rahoziny z 1563 roku. Przyczynek do dziejów jeńców połockich, „Przegląd Historyczny” 46, 2005,
z. 3, s. 449–458; K. Górna, Testament Katarzyny ze Słupskich Sierosławskiej z 1605 roku, „Genealogia. Studia i Materiały Historyczne” 17, 2005, s. 115–126; A. Kamieniecka, Testament Jana
Radolińskiego z 1796 roku, tamże, s. 127–134; J. Komorowski, Testament Ludwika Zygmunta Dębickiego z 1901 roku, tamże, s. 135–144; A. Czop, Testament Julianny ze Skarbków Rzewuskiej
z 1802 roku, „Genealogia. Studia i Materiały Historyczne” 18, 2006, s. 135–142; K. Bobiatyński,
Testamenty Michała Kazimierza Paca i Aleksandra Hilarego Połubińskiego w przededniu kampanii na Ukrainie przeciwko Turkom i Tatarom w 1675 roku, „Materiały do Historii Wojskowości” 3,
2006, s. 125–155; S. J. von Janowski, Studia z dziejów rodów kaszubskich. Testament Tomasza Janowskiego z 1725 roku, „Studia Pelplińskie” 38, 2007, s. 211–238, edycja, s. 236–238; Testament
Jakuba Wrycz–Rekowskiego z Rekowa (pow. bytowski), 1790, 1 lutego, Rekowo (Rekow), [w:] Źródła
do kaszubsko–polskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do roku 1945, pod red. B. Wachowiaka, t. 2, Pomorze Zachodnie w państwie brandenbursko–pruskim (1653–1815), wyd. Z. Szultka,
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Formą bezpośrednich badań są szczegółowe omówienia pewnych grup testamentów, rozpatrywanych z reguły kolejno według poszczególnych punktów
formularza, będącego wzorem dla testatorów spisujących swoją ostatnią wolę.
Autorzy tych monografii posiłkują się tu jedynie wybranymi cytatami, obrazującymi czytelnikowi ukazywane przez nich problemy. Dla mniejszych prac
zainteresowanie badaczy skierowane jest na jeden tylko aspekt ostatniej woli,
taki jak majątek ruchomy testatora, jakim dysponował, jego pobożność czy legaty, jakie zapisał. I tę literaturę zebrano we wspomnianym wyżej wydawnictwie11, dziś trzeba ją uzupełnić o kolejne, najnowsze prace o tym charakterze,
odnoszące się do szlachty12.
Poznań–Gdańsk 2006, s. 417–418; N. Śliż, Testament Piotra Kochlewskiego, sędziego ziemskiego brzeskiego z 1646 roku, „Zapiski Historyczne” 77, 2007, z. 1, s. 91–103; P. Biliński, Testament
Marcina Moszyńskiego, podczaszego mielnickiego, z 1705 roku, „Genealogia. Studia i Materiały
Historyczne” 19, 2007, s. 149–160; M. Nagielski, Testament oboźnego koronnego Mikołaja Stogniewa, starosty chmielnickiego z 1645 r., „Studia Historyczno–Wojskowe” 2, 2007 [druk: 2008],
s. 263–275; Testamenty Jana, Tomasza i Jana „Sobiepana” Zamoyskich, oprac. W. Kaczorowski,
Opole 2007; Testament Anny z Mielca Ligęziny z 1543 r., wyd. M. Lubczyński, „Rocznik Mielecki” 10–11, 2007–2008, s. 269–277; D. Bogdan, Testament starościny lidzbarskiej Anny Katarzyny Krakau z 22 stycznia 1742 roku i jej egzekucja, „Komunikaty Mazursko–Warmińskie” 2008,
nr 4, s. 461–476; W. Bandyra, Testament Jana Tarły, wojewody sandomierskiego, z 1750 roku, „Res
Historica” 26, 2008, s. 141–153; K. Syta, Testament Marcjana Antoniego Ogińskiego, kasztelana
mścisławskiego. Przyczynek do dziejów rodziny z zasobu archiwum Ogińskich w Litewskim Historycznym Archiwum Państwowym w Wilnie, „Archiwa. Kancelarie. Zbiory” 2, 2008, s. 219–232;
Testament Jana Piaskowskiego, miecznika łęczyckiego i podżupka wielickiego, oprac. W. Kowalski,
M. Lubczyński, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 52, 2008, s. 227–238; A. Kwapińska, „Za me
występki łzami ostatni życia mego poruszam moment…” Testament Teresy z Tyzenhauzów Ogińskiej,
kasztelanowej witebskiej, 14 lipca 1729 roku, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis” 59,
2009 („Studia Historica” 8), s. 193–201; M. Gołąb, Testament Stanisława Tarnowskiego, pisarza
żup wielickich, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 59, 2011, nr 3–4, s. 327–331; Testamenty
książąt Lubartowiczów–Sanguszków. Wybór tekstów źródłowych z lat 1750–1876, oprac. J. M. Marszalska, W. Graczyk, Kraków 2011.
11
Cui contingit nasci…, s. 10, przyp. 16. Uzupełniamy: B. Kalinowska, Testament Tomasza Gocłowskiego sędziego ziemi nurskiej, „Mazowsze” 8, 2000, nr 13, s. 125–128.
12
D. Bogdan, Testamenty szlacheckie i mieszczańskie z XVII wieku jako przejaw kultury prawnej Warmii, „Komunikaty Mazursko–Warmińskie” 2004, nr 4, s. 463–474; M. Beślerzewska,
Szlacheckie pożegnanie z życiem. Testamenty z wielkopolskich ksiąg grodzkich z lat 1702–1723,
„Genealogia. Studia i Materiały Historyczne” 18, 2006, s. 37–98; J. Dumanowski, Świat rzeczy
szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku, Toruń 2006; G. J. Brzustowicz, Ostatnia wola pana na
Korytowie Jerzego Krzysztofa von der Goltza. Przyczynek do kultury szlachty nowomarchijskiej w XVII wieku, „Przegląd Zachodniopomorski” 2007, z. 2, s. 151–164; B. Popiołek, „Przyjaciel domowy, Żona moja Najmilsza…” Wizerunek kobiet w świetle staropolskich testamentów
z XVII i XVIII wieku, [w:] Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i społeczeństwie, pod
red. I. Maciejewskiej i K. Stasiewicz, Olsztyn 2008, s. 282–293; taż, Rodzina szlachecka w świetle testamentów XVII–XVIII wieku, [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich
w XV–XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, pod red. C. Kukli, Warszawa
2008, s. 139–152; taż, „Woli mojej ostatniej testament ten…” Testamenty staropolskie jako źródło
do historii mentalności XVII i XVIII wieku, Kraków 2009; taż, „Za wszelkie świadczone mnie łaski
i dobroczynności”. Testament Katarzyny Drużbackiej z 1722 roku, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis” 59, 2009, („Studia Historica” 8), s. 209–218; P. Klint, Testamenty szlachty z poDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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Jeśli testamenty chłopskie, mieszczańskie, a zwłaszcza szlacheckie dotyczące
Krakowskiego, Wielkopolski czy innych regionów rzeczywiście tysiącami „zalegają archiwa i biblioteki”13, to niestety odmienny obraz jawi się nam w przypadku
obszaru dawnych Prus Królewskich. Ostatnio omówienia doczekało się prawie
150 testamentów mieszczan średniowiecznego i wczesnonowożytnego Gdańska14. Z okresu nowożytnego natomiast kilka testamentów mieszczan gdańskich
omówiła Maria Bogucka15. Podobnie w trakcie badań są testamenty średniowiecznego Elbląga16. Z tego samego okresu wydano też pojedyncze testamenty mieszczan
z Torunia17 oraz mieszkańców małych miast pomorskich z czasów nowożytnych18.
łudniowo–zachodniej Wielkopolski z XVII wieku, [w:] Kultura funeralna ziemi wschowskiej, pod
red. P. Klinta, M. Małkus i K. Szymańskiej, Wschowa 2010, s. 33–49. M. Wilczek–Karczewska,
Testamenty szlachty wielkopolskiej z XVII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 59,
2011, nr 3–4, s. 333–345; taż, Konflikty rodzinne na tle majątkowym w świetle wielkopolskich inwentarzy i testamentów z XVII wieku. Zarys problematyki, [w:] Społeczeństwo staropolskie, seria
nowa, t. 3, Społeczeństwo a rodzina, Warszawa 2011, s. 149–169.
13
M. Górny, W sprawie badania rodziny staropolskiej na podstawie testamentów, „Studia Historyczne” 30, 1987, z. 2, s. 489; Testamenty szlachty krakowskiej…, s. VIII: odnaleziono około 2000
testamentów szlachty woj. krakowskiego.
14
B. Możejko, Rozrachunek z życiem doczesnym. Gdańskie testamenty mieszczańskie z XV i początku XVI wieku, Gdańsk 2010; tu wcześniejsza literatura o edycjach pojedyńczych testamentów
gdańskich oraz stanie badań nad testamentami średniowiecznego mieszczaństwa Gdańska, na tle całego obszaru Polski średniowiecznej. Wcześniej taż, Gdański mieszczanin w obliczu śmierci. Zapisy
testamentowe z II połowy XV w. (na podstawie księgi ławniczej), [w:] Mieszczanie, wasale, zakonnicy,
Malbork 2004, s. 127–162.
15
M. Bogucka, Testament burmistrza gdańskiego Hansa Speymana z 1625 r., [w:] Kultura średniowiecza i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy
naukowej, Warszawa 1991, s. 587–593; taż, Czy mincerze byli bogaci? Testament Anny, wdowy po
gdańskim mincerzu Filipie Clüverze [1616], [w:] Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Chrobaczyński, A. Jureczko,
M. Śliwa, Kraków 1993, s. 457–459.
16
R. Kubicki, Testamenty elbląskie z XIV — początków XVI w. Charakterystyka wraz z listą testatorów w układzie chronologicznym, „Rocznik Elbląski” 20, 2006, s. 199–208; tenże, Kultura materialna w testamentach elbląskich z XV–początku XVI w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 57,
2010, z. 2, s. 197–210; tenże, Formy pobożności w mieście późnośredniowiecznym w świetle zapisów
na rzecz kościoła i biednych w testamentach elbląskich (XV–początek XVI wieku), „Zapiski Historyczne” 76, 2011, z. 2, s. 7–28.
17
Tabliczki woskowe miasta Torunia ok. 1350 — I poł. XVI w., wyd. K. Górski, W. Szczuczko, „Fontes TNT” 69, 1980, s. 87–88; T. Jasiński, Tabliczki woskowe w kancelarii miast Pomorza Nadwiślańskiego, Poznań 1991, s. 73 oraz 276–278; Księga ławnicza Starego Miasta Torunia (1428–1456), cz. II
(1444–1456), wyd. K. Ciesielska, J. Tandecki, Toruń 1993, nr 1700, 1710; Księga ławnicza Starego
Miasta Torunia (1456–1479), wyd. K. Kopiński, J. Tandecki, Toruń 2007, nr 254, 903, 1006, 1326;
testamenty z ksiąg ławniczych Starego Miasta Torunia z lat 1475–1536 wymienia M. Biskup, Historia Torunia, t. 2, cz. 1, Toruń 1992, s. 207–212; informacje o księgach ławniczych za B. Możejko,
Rozrachunek z życiem doczesnym…, s. 28, przyp. 41.
18
F. Schultz, Aus dem Leben und Wirken des westpreussischen Malers Hermann Hahn, „Mitteilungen
des Westpreussischen Geschichtsvereins” 9, 1910, nr 2 i 3, s. 27–38; Świecie w Prusach Królewskich
— czasy nowożytne, oprac. K. Mikulski i J. Wroniszewski, [w:] Świecie. Księga jubileuszu 800–lecia,
pod red. J. Borzyszkowskiego, Świecie–Gdańsk 1998, s. 113 i 124–126: dwa testamenty mieszkańców
Świecia nad Wisłą, Stanisława Doktora z roku 1667 i Jadwigi z Goryców Lisowskiej z 1670.
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Na palcach dwóch rąk policzyć można wydane testamenty duchownych z Pomorza19.
Testamentami szlacheckich mieszkańców Prus Królewskich natomiast zajmowano się rzadko, wydając te dokumenty niejako przy okazji lub o nich tylko
wspominając. Powodem na pewno jest znikoma zachowana ich liczba, a także
niełatwy dostęp do nich. Brak większości ksiąg sądów grodzkich spowodował, że
te, które przetrwały, można znaleźć w różnych, niekiedy trudno dostępnych dla
badaczy miejscach. Przedstawiając niżej stan badań, podamy szersze informacje
o testamentach szlacheckich opublikowanych wcześniej oraz zasygnalizujemy
wzmianki literaturowe o niektórych z obecnie wydanych, odsyłając przy tym
Czytelnika do odpowiedniego miejsca w niniejszej książce.
Już w połowie XIX wieku Józef Muczkowski, wydając źródła do dziejów uniwersytetu krakowskiego, opublikował z tamtejszego archiwum, zatwierdzony
przez króla Władysława IV, testament Gabriela Władysławskiego (Prewancjusza)
(zm. 18 VII 1631), syna Ambrożego Przerwanego, mieszczanina z Chełmży, spisany tamże 15 VII 1631 roku20. Testator był nauczycielem królewiąt — Anny Marii
i Władysława, a został nobilitowany 20 II 1609 roku przez Zygmunta III z nazwiskiem Władysławski na cześć królewicza21.
Kolejna edycja pochodzi z lat 1872 i 1886, gdy Richard Wegner i później Hans
Maercker opublikowali testament Barbary von Banckaw z 1474, wdowy po Schoffie,

Testament biskupa chełmińskiego Jana Kuczborskiego z 13 XII 1623 spisany w Lubawie, A. Mańkowski, Jan Kucborski biskup chełmiński 1614–1624, „Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej” 81, 1938,
s. 97–128 (edycja, s. 117–128); Visistatio archidiaconatus camenensis Andrea de Leszno Leszczyński
archiepiscopo a. 1652 et 1653 facta, wyd. P. Panske, „Fontes TNT” 11–15, 1907–1911, s. 516–519:
testament Stanisława Trebnica († 3 VII 1689), archidiakona i oficjała kamieńskiego; T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, t. 29, Poznań 1906, s. 71–75: testament Jana Teofila Sikorskiego
z 9 IX 1740 roku; J. Wiśniewski, Testament ks. Franciszka Neitzlichowskiego (1680–1745), archiprezbitera i proboszcza Dzierzgonia, surogata pomezańskiego, z 12 listopada 1742 r., „Studia Elbląskie”
5, 2003, s. 35–59; W. Zawadzki, Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego 1525–1821, t. 1.
Studium prozopograficzne, Elbląg 2009, s. 319–322: Kopia testamentu ks. Dawida Jana Kiwaczyńskiego, proboszcza w Starym Targu w latach 1749–1763; S. J. von Janowski, Ks. Karol Ignacy Janowski (ok. 1685–1733), dziekan gniewski, proboszcz lignowski i szprudowski, „Studia Pelplińskie”
42, 2010, s. 107–132, Aneks 5: Testament ks. Karola Ignacego Janowskiego z 1733 roku, s. 132–134;
G. Kloskowski, Ks. Jan Gotfryd Bork — nowe fakty do biogramu, „Studia Pelplińskie” 42, 2010,
s. 147–159, edycja testamentu s. 157–159: Borzyszkowy, 20 I 1770; omówienie testamentu Franciszka Wybickiego (zm. 1765), archidiakona pomorskiego i proboszcza skarszewskiego: J. Kowalkowski, Franciszek Wybicki (1708–1765) — pochodzenie i działalność, „Studia Pelplińskie” 37, 2006,
s. 221–250; Z. Kropidłowski, Testament ks. Franciszka Józefa Wybickiego (1703–1765), [w:] Polska
i jej sąsiedzi. Studia z dziejów kultury, gospodarki i myśli politycznej, pod red. M. Hejgera, W. Skóry,
Pruszcz Gdański–Słupsk 2010, s. 333–340.
20
J. Muczkowski, Wiadomość o założeniu uniwersytetu i kolegium władysławsko–nowodworskiego
w Krakowie, Kraków 1851.
21
Mańkowski, Prałaci, s. 224–226; PSB XXVIII, s. 443–445; SBPN IV, s. 461–462; Uczniowie–sodalisi gimnazjum jezuitów w Brunsberdze (Braniewie) 1579–1623, oprac. M. Inglot, przy współpracy
L. Grzebienia, Kraków 1998, s. 234; Album armorum nobilium Regni Poloniae XV–XVIII w. Herby
nobilitacji i indygenatów XV–XVIII w., oprac. B. Trelińska, Lublin 2001, s. 277.
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dziedziczki Bąkowa, Płochocina i Krzywina22. Testament pochodził z najstarszej
księgi miasta Nowego nad Wisłą. Mniej więcej w tym samym czasie, w 1876 roku,
młody badacz szlachty Prus Królewskich, Wojciech Kętrzyński, w monograficznym artykule dotyczącym rodziny Jabłonowskich na Pomorzu, wspomniał o testamencie Kazimierza Teodora (dok. nr 82), zawadiaki z pow. świeckiego23, nie
wydając go.
Na początku XX wieku Teodor Żychliński w swoim herbarzu zamieścił pod
Grabowskimi herbu Zbiświcz testament Tomasza Grabowskiego24, który jednak jest
falsyfikatem. Szerzej o nim w części poświęconej testamentom nieuwzględnionym
w edycji. Testament nie wzbudził też nieufności Adama Bonieckiego, który wkrótce
(1904) na jego podstawie układał rodowód Grabowskich25.
W 1906 roku, w wydanej przez Kamila Kantaka kronice klasztornej bernardynów bydgoskich znalazł się testament wojewody malborskiego Samuela Żalińskiego
(zm. 6 X 1629), spisany 26 IX 1629 w Bydgoszczy26. Testator był synem Macieja z Żalna, kasztelana gdańskiego i Zofii Taszyckiej z Lusławic. Według wydawcy, oryginał
testamentu znajdował się w kronice klasztornej, oblatę testamentu z 10 IX 1682 roku
odnaleziono obecnie w księgach grodzkich bydgoskich27.
Kolejną informację o testamencie w Herbarzu polskim odnotował Adam Boniecki w 1907 roku pod hasłem Konarscy herbu Kolczyk, gdzie wzmiankował ostatnią wolę Samuela Konarskiego, wojewody malborskiego z 1634 roku, oblatowaną
w księgach grodzkich przedeckich28, nie decydując się na podanie jego treści.
Bodaj ostatnim z wydanych przed II wojną światową był testament pochowanego w Łebie starosty czarneńskiego i białoborskiego Franciszka Wejhera
(zm. 15 VII 1677), spisany w Nowęcinie (Neuhof) 15 I 1676. Był on synem Ernesta, sędziego ziemskiego lęborskiego i Barbary Marii Zofii Krokowskiej,
11 VII 1645 roku poślubił Barbarę Krokowską29.
Jeszcze przed II wojną Paweł Czaplewski, publikując spisy starostów Prus Królewskich, przywołał odnaleziony w Metryce Koronnej akt ostatniej woli Stanisława

R. Wegner, Ein Pommersches Herzogthum und eine Deutsche Ordens–Komthurei, Posen 1872,
cz. 2, s. 350–351.; H. Maercker, Eine polnische Starostei und ein preussischer Landrathskreis. Geschichte des Schwetzer Kreises 1466–1873, Danzig 1886–1888, s. 390.
23
W. Kętrzyński, O Jabłonowskich herbu Prus III, „Przewodnik Naukowy i Literacki” 4, 1876,
z. 11, s. 995–996.
24
T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, t. 23, Poznań 1901, s. 53–54.
25
Boniecki, Herbarz VII, s. 20.
26
Kronika Bernardynów bydgoskich, wyd. K. Kantak, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Poznańskiego” 33, 1906 (druk: 1907), s. 113–114. Oblata: APPoz, BydGr 58, k. 632–633.
27
Dachnowski, Herbarz, s. 82; UPKr, nr 388, 632, 990, 919; SBPN IV, s. 539–660.
28
Boniecki, Herbarz XI, s. 50.
29
Das Franz von Weiher‘sche Testament aus dem Jahre 1646, „Heimat–Kalender für den Kreis Lauenburg i. Pom.”, Lauenburg 1921, s. 28–29. W tytule artykułu błędna data roczna 1646, zamiast 1676.
Kopia testamentu w APGd, Archiwum Krokowskich z Krokowej 999/1869; M. Dzięcielski, Organizacja i funkcjonowanie sądownictwa szlacheckiego w ziemi lęborsko–bytowskiej w XV–XVIII wieku.
Urzędnicy, Gdańsk 2006, s. 207–213: tu wzmianka o testamencie.
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Mikołaja Konarskiego, starosty kiszewskiego z 1656 roku, zmarłego podczas oblężenia Warszawy30.
W 1978 roku o dwóch interesujących nas dokumentach wspomniał Gerard Labuda. Przedstawiając rękopiśmienną kronikę franciszkanów reformatów z Wejherowa,
wskazał na wpisane tam dwa testamenty, Jakuba Wejhera wojewody malborskiego
i jego żony Joanny Katarzyny z Radziwiłłów31.
Dokładnie 10 lat później ukazał się artykuł Macieja Gołembiowskiego omawiający testamenty z ksiąg biskupów i konsystorza chełmińskiego, przechowywanych
w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie, w których były konfirmowane testamenty
chłopów, mieszczan, księży i szlachty, poddanych biskupów chełmińskich. Autor
opracowania sięgnął po kilkadziesiąt takich dokumentów, omawiając ich budowę
oraz treść, dając przy tym liczne i obszerne cytaty. Z obecnie wydanych wzmiankował ostatnią wolę Jana i Ewy Niedanowskich (dok. nr 1), Jakuba Dyra (dok. nr 9),
Bartłomieja Zegartowskiego (dok. nr 14), Wacława Zaleskiego (dok. nr 17), Doroty
Jajkowskiej (dok. nr 28), Barbary z Kukowskich Domaszewskiej (dok. nr 37), Wojciecha Pepłowskiego (dok. nr 45), Zofii z Lubodzieskich Elzanowskiej (dok. nr 49),
Krystyny ze Skotnickich Pawłowskiej (dok. nr 67)32. Jak dotąd, jest to jedyny artykuł traktujący szerzej na temat pomorskich testamentów.
Wkrótce Kwiryna Handke omówiła formę językową znalezionych przez Gerarda Labudę, a jeszcze niewydanych testamentów małżeństwa Jakuba i Joanny
Katarzyny z Radziwiłłów Wejherów33. Kilka testamentów sporządzonych przez
osoby pełniące urzędy w Prusach Królewskich odnalazł i odnotował w wydanych
w 1990 roku spisach Krzysztof Mikulski. Z interesującego nas XVII wieku były
to dokumenty sporządzone przez Stanisława Niemojewskiego, kasztelana chełmińskiego (dok. nr 15), Stanisława Bielickiego, burgrabiego grodzkiego chełmińskiego
(dok. nr 22), Macieja Kalksteina, ławnika ziemskiego malborskiego (dok. nr 96)34.
Następnie Stanisław Achremczyk, badając aktywność polityczną szlachty Prus
Królewskich w drugiej połowie XVII wieku, zwrócił uwagę na fragmenty ostatniej
woli Zygmunta Kowalikowskiego, Jana Kętrzyńskiego (dok. nr 56), Macieja Drywy Zakrzewskiego (dok. nr 88)35. Ponownie Krzysztof Mikulski wraz z Andrzejem Rachubą wzmiankowali testament Bartłomieja Ostromieckiego, armatniego

Czaplewski, Senatorowie, s. 104.
G. Labuda, Kronika franciszkanów wejherowskich — zapoznany zabytek historiografii klasztornej, „Studia Polonistyczne” 5, 1978, s. 53, 61.
32
M. Gołembiowski, Kilka uwag o testamentach z XVII i XVIII wieku w księgach biskupstwa chełmińskiego, [w:] W kręgu stanowych i kulturalnych przeobrażeń Europy Północnej w XIV–XVIII w.,
Toruń 1988, s. 159–177.
33
K. Handke, Cechy polszczyzny testamentów Jakuba i Joanny Wejherów, „Polszczyzna Regionalna
Pomorza” 3, 1989, s. 27–35.
34
UPKr, nr kolejno: 46, 1368, 529. Inne wzmiankowane tu testamenty pochodzą z okresu wcześniejszego bądź późniejszego i będą uwzględnione w kolejnych publikacjach.
35
S. Achremczyk, Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660–1703, Olsztyn 1991,
s. 36, 54.
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inflanckiego (dok. nr 2) w spisach urzędników inflanckich36. Maria Bogucka z kolei
wskazała na testament Stanisława Niemojewskiego (dok. nr 15) i jego rady wychowawcze w odniesieniu do stanu panieńskiego37. O polszczyznie testamentów z ksiąg
ławniczych Torunia, w tym Bartłomieja Ostromieckiego (dok. nr 2) i Daniela Orzechowskiego (dok. nr 7), pisała Teresa Friedelówna38.
Kolejne dwie publikacje testamentów przyniosła wydana w 1996 roku przez
Gerarda Labudę kronika klasztoru Franciszkanów Reformatów w Wejherowie. Pochodzący ze znanego na Pomorzu rodu Jakub Wejher (zm. 20 II 1657),
wojewoda malborski był i założycielem miasta, i fundatorem klasztoru. Testament spisał 19 II 1657 w Gdańsku39, jego żona Joanna Katarzyna z Radziwiłłów
(zm. 20 VI 1665) — 9 VI 1665 w Człuchowie40. Jakub pochowany został 22 III 1657
u dominikanów w Gdańsku, po czym przeniesiony 20 V 1658 do Wejherowa, do
krypty w kościele Franciszkanów, żona zaś najpierw w Człuchowie, drugi raz obok
męża jeszcze w 1665 roku41.
Wkrótce kilka testamentów przechowywanych w Archiwum Państwowym
w Gdańsku, w tym Agnieszki z Boninów Sulickich Parskowskiej (dok. nr 84), od
strony językowej omówiła Danuta Bieńkowska42. Także wtedy Alojzy Szorc, zajmując się dziejami Warmii do roku 1660, przedstawił stan badań oraz postulaty badawcze w odniesieniu, między innymi, do takich źródeł, jak testamenty przechowywane
w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, wskazując przy tym dokument sporządzony przez Wacława Lubodzieskiego z ziemi chełmińskiej43. W 2001 roku Krzysztof
Mikulski opisał losy Kazimierza Teodora Jabłonowskiego, szlacheckiego awanturnika spod Świecia nad Wisłą, wzmiankując również jego ostatnią wolę. Jak wynika
z omówienia tego dokumentu, o czym też możemy się przekonać w niniejszej publikacji (dok. nr 83), ciężko poraniony szablami, starał się naprawić swoje grzechy44.

UInfl, nr 11.
M. Bogucka, Staropolskie obyczaje w XVI–XVII wieku, Warszawa 1994, s. 75.
38
T. Friedelówna, Język polski testamentów w księgach ławniczych Torunia, „Polszczyzna Regionalna Pomorza” 7, 1996, s. 31–41.
39
O. Grzegorza Gdańskiego Kronika Klasztoru Franciszkanów Ściślejszej Obserwancji w Wejherowie w latach 1633–1676, wyd. G. Labuda, Wejherowo 1996, s. 192–197. Zob. też przyp. 31. O prawdopodobnym autografie Jakuba Wejhera patrz niżej, w części omawiającej kwerendę białoruską.
40
Tamże, s. 229–233. Był to ekstrakt z ksiąg grodzkich skarszewskich z 30 VII 1665. O testamencie wzmiankowała B. Popiołek, „Woli mojej ostatniej testament ten…” Testamenty staropolskie jako
źródło do historii mentalności XVII i XVIII wieku, Kraków 2009, s. 91 i 175: tu opis legatów według
oryginału znajdującego się w AGAD, AR, Dz. XI, syg. 105, k. 84–85. Zob. też przyp. 31.
41
SBPN IV, 425–427; J. Kowalkowski, Spisy pochowanych w kościele klasztornym Franciszkanów
Reformatów w Wejherowie, „Studia Pelplińskie” 42, 2010, s. 186–187, 200.
42
D. Bieńkowska, Cechy języka i stylu pomorskich testamentów (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Gdańsku), „Polszczyzna Regionalna Pomorza” 8, 1998, s. 179–195.
43
A. Szorc, Dzieje Warmii 1454–1660. Stan badań i postulaty badawcze, Olsztyn 1999, s. 105 (tu testator jako Lutoszewski).
44
K. Mikulski, Kazimierz Teodor Jabłonowski herbu Prus III alias Wilcze Kosy, czyli z dziejów
występnych poczynań i nieszczerej skruchy szlacheckiego gwałtownika z drugiej połowy XVII wieku,
„Barok. Historia — Literatura — Sztuka” 8, 2001, nr 1, s. 39–46. Zob. też przyp. 22.
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W tym samym 2001 roku Andrzej Szymanek opublikował w wydawnictwie Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą (wraz z dokumentami towarzyszącymi)
ostatnią wolę Barbary z Dulskich Tarłowej (zm. 12 III 1613), starościny sochaczewskiej, spisaną w klasztorze benedyktynek w Toruniu 11 III 1613 roku45. Była ona
córką Jana Dulskiego (zm. 1590), kasztelana chełmińskiego, podskarbiego ziem pruskich, podskarbiego koronnego i jego drugiej żony Barbary z Mniszchów (zm. 1580),
ok. 1593 żoną Jana Tarły (zm. 1599), starosty sochaczewskiego, właściciela Janowca
nad Wisłą. Pochowana została 5 XI 1613 w nieistniejącym dziś kościele św. Ducha
benedyktynek toruńskich, gdzie ksienią była siostra, Zofia Dulska46.
W 2002 roku Jacek Kowalkowski w pracy poświęconej Wojciechowi Kętrzyńskiemu wymienił dwa testamenty, Jana Kętrzyńskiego (dok. nr 56), przodka
dyrektora Ossolineum we Lwowie, oraz wzmiankowanego wyżej Tomasza Grabowskiego47, a wkrótce wydał znajdujący się w księgach ławniczych Chojnic testament
Zygmunta Kowalikowskiego (zm. przed 19 X 1624), spisany 11 VII 1624 roku w Nowym Dworze w pow. chojnickim. Testator był synem Stanisława z Zalesia Szlacheckiego w powiecie świeckim i Doroty Spławskiej herbu Poraj. Pochowany został
w kościele w Chojnicach48.
W 2004 roku ukazała się książka Zbigniewa Naworskiego omawiająca wymiar
sprawiedliwości w Prusach, w której autor przytoczył sygnatury do napotkanych
w źródłach testamentów szlachty, wzmiankując imiennie ostatnią wolę Erhardta
Brandta (dok. nr 21)49.
W 2005 roku Wiesław Nowosad opublikował badania nad stanem zachowania
archiwów szlachty Prus Królewskich. Wymienił przy tym ważniejsze przechowywane w nich dokumenty, w tym testamenty, także niektóre z obecnie wydanych, Stanisława (dok. nr 4) i Krzysztofa (dok. nr 6) Konopackich, Fabiana Cemy (dok. nr 44),
Ewy Konstancji a Bessen Zawadzkiej, wojewodziny parnawskiej (dok. nr 54), Teresy Elżbiety z Konopackich, 1v. Szczepańskiej, 2v. Branickiej (dok. nr 99), Katarzyny
z Kęsowskich, 1v. Trebnicowej, 2v. Kruszyńskiej (dok. nr 106), a także wzmiankowany wyżej testament Tomasza Grabowskiego50.

A. Szymanek, Barbara Tarłowa w świetle testamentu z 1613 roku, „Notatnik Janowiecki” 11, 2001,
s. 21–45, edycja, s. 38–42. Źródło: ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–006, Dok. 7.
46
Dachnowski, Herbarz, s. 105; UPKr, nr 40, 984; PSB V, s. 461–462; SBPN I, s. 358–359; Dworzaczek, Genealogia, Tab. 131; A. Szymanek, Barbara Tarłowa…, s. 24–25.
47
J. Kowalkowski, Badania genealogiczne Wojciecha Kętrzyńskiego 1838–1918, Poznań–Wrocław
2002, s. 147, 203.
48
J. Kowalkowski, Testament Zygmunta Kowalkowskiego z 1624 roku, „Genealogia. Studia i Materiały Historyczne” 15, 2003, s. 81–94, edycja, s. 92–93. Źródło: APByd, AmChojnic 130, s. 116–118.
Testament wzmiankował S. Achremczyk, Życie polityczne…, s. 36.
49
Z. Naworski, Szlachecki wymiar sprawiedliwości w Prusach Królewskich (1454–1772). Organizacja i funkcjonowanie, Toruń 2004, według indeksu rzeczowego, zwłaszcza s. 106.
50
Nowosad, Archiwa szlachty, s. kolejno: 202, 201, 180, 229, 202, 213 i 195.
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Rok później biogram Franciszka Wejhera (zm. 1677), starosty czarneńskiego
i białoborskiego o którym wpominaliśmy wyżej, wraz z opisem testamentu podał
Marek Dzięcielski51.
W 2007 roku Siegfried Johann von Janowski z Lubeki wydał z ksiąg grodzkich
bydgoskich testament Tomasza Janowskiego (zm. przed 27 VIII 1725), sporządzony
2 V 1725 roku w Działyniu na ziemi dobrzyńskiej. Testator, związany z Jakubem
Działyńskim, wojewodzicem kaliskim, był synem Kazimierza, administratora dóbr
kartuzów w Kartuzach, i Anny z Puzdrowskich, bratem między innymi Michała,
również tamtejszego wójta52.
Dwa kolejne i ostatnie już z wydanych testamentów szlachty Prus Królewskich
z XVII wieku przyniosła najnowsza edycja testamentów wielkopolskich. Z zebranych przez Pawła Klinta ponad 200 dokumentów z ksiąg grodzkich wielkopolskich
dwa zostały sporządzone przez mieszkańców Pomorza. Pierwszy z nich, poprawnie
rozpoznany przez wydawcę, Andrzej Wąglikowski (nagłówek testamentu bez nazwiska), jako syn Jana (zm. przed 6 I 1640) i Elżbiety Lokówny (zm. ok. 1652), dodajmy,
żony 1v. Krzysztofa Lewalta Powalskiego, 3v. Władysława Kazimierza Chomętowskiego, spisał swoją ostatnią wolę 30 VI 1657 w Złotowie na Krajnie, podczas II wojny północnej, a testament trzy lata później oblatowano w grodzie nakielskim53.
Drugi z wydanych w wyżej wspomnianym wydawnictwie testamentów „pomorskich” został sporządzony przez Elżbietę z Kczewskich Bojanowską 24 I 1670 w Koninie i tam oblatowany po jej rychłej śmierci54. Testatorka pochodziła z Pomorza,
w Koninie zaś znalazła się przejazdem i zachorowała. W testamencie wymieniła siostrę Ewę, stryja Jana, pisarza ziemskiego lęborskiego, i szwagra Piotra Stolińskiego.
Genealogia Kczewskich nie zna takiej, byłaby ona córką brata Jana Bogusława, właśnie
pisarza ziemskiego lęborskiego, zapewne Michała Władysława i Zuzanny Milewskiej,
żony 1v. Jana Dąbrowskiego z Goczałek w pow. grudziądzkim, której siostra Elżbieta
poślubiła Piotra Stolińskiego55. Ten więc nie był szwagrem testatorki, ale jej matki.
Podsumowując, w dotychczasowej literaturze naukowej odnaleziono zaledwie
dwanaście publikacji testamentów szlachty z Prus Królewskich, z czego dziesięć
z interesującego nas okresu — XVII wieku. Na pewno nie jest to ostateczna liczba
dawniejszych edycji, nie należy jednak spodziewać się wielu więcej. Stanowią one
nieco ponad 8% ogółu znanych obecnie testamentów szlachty pruskiej z XVII wieku.
Wyszczególnione wyżej wzmianki literaturowe na temat opublikowanych
obecnie testamentów znalazły się także w opisach do poszczególnych testamentów. Obecnie zaś nieznane wydawcom, a odnalezione później edycje testamentów

M. Dzięcielski, Organizacja i funcjonowanie…, s. 212.
S. J. von Janowski, Studia z dziejów rodów kaszubskich. Testament Tomasza Janowskiego
z 1725 roku, „Studia Pelplińskie” 38, 2007, s. 211–238, edycja, s. 236–238.
53
Testamenty szlacheckie z ksiąg…, s. 69 (nr 21).
54
Tamże, s. 224–225 (nr 101).
55
R. Flanss, Die von Exau bezw. Kczewski 1380–1901, ZhVRM 40, 1909, s. 14; ADPelp, Żukowo
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szlachty Prus Królewskich zostaną umieszczone jako uzupełnienia w kolejnych tomach, z testamentami z wieku XVI bądź XVIII.

Zakres merytoryczny
Niniejsza publikacja obejmuje testamenty szlachty z Prus Królewskich z okresu całego XVII wieku.
Użyty termin — szlachta Prus Królewskich — wymaga pewnego komentarza.
Wojna 13–letnia i kończący ją w 1466 roku II pokój toruński ostatecznie ustaliły
granice administracyjne Prus Królewskich — nowej dzielnicy w ramach organizmu
państwowego potocznie zwanego I Rzeczypospolitą. Ogólnie założyć można, iż za
szlachtę Prus Królewskich należy uznać wszystkie rodziny szlacheckie zamieszkujące trzy województwa pruskie: pomorskie, chełmińskie i malborskie w swych
ówczesnych granicach. Chyba na boku należy zostawić rozważania nad tzw. indygenatem pruskim, który za pełnoprawnego mieszkańca prowincji uznawał szlachcica
lub mieszczanina zrodzonego z legalnego związku małżeńskiego i zamieszkałego
w swej dzielnicy, mogącego wykazać się pruskim pochodzeniem w linii męskiej
najpierw od dwóch, a za czasów Jana III Sobieskiego — trzech pokoleń56. Należy
przy tym zaznaczyć, że indygenat obejmował również szlachtę zamieszkującą Prusy
Książęce. Pomijając fakt, że już ówcześni dość wybiórczo podchodzili do tej kwestii,
przyznając prawo do indygenatu takim chociażby postaciom, jak Albrycht Stanisław Radziwiłł57, takie podejście do tematu z jednej strony znacznie ograniczyłoby samą listę testatorów, a co za tym idzie również publikowanych testamentów, to
przesunęłoby również punkt ciężkości na wschód, na obszar Prus Książęcych, które
jednak były oddzielnym organizmem. Sprawy nie ułatwił również jedyny autor herbarza opisującego szlachtę pruską, żyjący w interesującym nas okresie Jan Karol
Dachnowski, który nie miał oporów, by do grona szlachty pruskiej zaliczać również
szlachtę obcą, posiadającą jednak tu majątki i koneksje rodzinne (np. Niemojewscy
z Kujaw, Olescy z Wielkopolski czy Guldensternowie i Wolffowie ze Szwecji i Danii)58. Wszystkie te rodziny odegrały przy tym znaczącą rolę w dziejach prowincji.
Uznając więc definicję indygeny pruskiego jako jedno z możliwych do przyjęcia kryteriów, proponujemy z jednej strony ograniczyć terytorium wyłącznie do
Prus Królewskich, z drugiej jednak rozszerzyć zakres również o pierwszych (lub
jedynych) przedstawicieli rodzin osiadłych na stałe w tej dzielnicy — protoplastów linii pruskich. W kręgu naszych zainteresowań nadal pozostały również osoby, które opuściły Prusy Królewskie, czy to poprzez nabycie nowych majątków
i osiedlenie się w innych dzielnicach, czy poprzez związki małżeńskie (najczęściej
w wypadku kobiet), przenosząc się do majątków współmałżonków, ale wyłącznie w pierwszym pokoleniu. Tak szerokie potraktowanie tematu pozwala rzucić
56
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Z. Naworski, Indygenat w Prusach Królewskich ( 1454–1772), CPH, t. XXXV, 1983, z. 1, s. 37–38.
Nowosad, Archiwa szlachty, s. 17–19.
Dachnowski, Herbarz, s. 108–110, 244–246, 266–268.
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światło na słabo poznane tematy związane z kontaktami rodzinnymi szlachty pruskiej z przedstawicielami innych dzielnic, a także szerzej, z trwałą wymianą rodzin
szlacheckich, w tym wypadku w Prusach Królewskich.
Natomiast zakres chronologiczny jest jasny i precyzyjny. Co prawda pierwotnie
niniejszym wydawnictwem zakładano objąć cały 300–letni okres istnienia prowincji, jednak intensywna kwerenda archiwalna wykazała, iż mimo skąpej bazy
źródłowej liczba testamentów zaczynała gwałtownie przyrastać. Wpierw wykluczono więc testamenty XVIII–wieczne, które powinny znaleźć się w oddzielnym
wydawnictwie, i wkrótce również testamenty XVI–wieczne, których kompletowanie musiałoby przedłużyć kwerendę archiwalną o kolejny rok, choć niewątpliwie
również powinny zostać wydane.
W wyniku przeprowadzonej kwerendy odnaleziono ponad 13059 testamentów,
z których ostatecznie zaakceptowano wspomniane 111. Uzupełnienia, poprawki i kodycyle mające charakter samodzielnych aktów dołączano do testamentów na zasadzie
dodatku pod tym samym numerem źródła, nie traktując ich jako oddzielne testamenty.
Przyczyny odrzucenia niektórych z testamentów były rozmaite. Przede wszystkim założono, iż publikacja nie obejmie dokumentów wcześniej wydanych drukiem, bez względu na wartość aparatu naukowego, którym zostały opatrzone, oraz
na ich dostępność. Lista ta ograniczyła się zaledwie do 10, chociaż w skali zachowanych XVII–wiecznych aktów ostatniej woli z Prus Królewskich i tak stanowi to
ponad 8% całości odnalezionych. Były to testamenty:
— Barbary z Dulskich Tarłowej, Toruń 11 III 1613;
— Zygmunta Kowalkowskiego, Nowy Dwór 11 VII 1624;
— Samuela Żalińskiego, wojewody malborskiego, Bydgoszcz 26 IX 1629;
— Tomasza Grabowskiego z 1630;
— Gabriela Władysławskiego (Prewancjusza), Chełmża 15 VII 1631;
— Jakuba Wejhera, wojewody chełmińskiego, Gdańsk 19 II 1657;
— Andrzeja Wąglikowskiego, Złotów 30 VI 1657;
— Joanny Katarzyny z Radziwiłłów Wejherowej, drugiej żony Jakuba, Człuchów 9 VI 1665;
— Elżbiety z Kczewskich, żony N. Bojanowskiego, Konin 24 I 1670 roku;
—F
 ranciszka Wejhera, starosty czarneńskiego i białoborskiego, Neuhof 15 I 1676.
Z wymienionych powyżej pozornie najtrudniej dostępne są dziś testamenty
wydane najwcześniej, jednak postępująca digitalizacja zasobów bibliotek polskich
sprawia, iż dostęp do większości z nich staje się łatwiejszy niż do np. testamentu
Tarłowej wydanego współcześnie, lecz w lokalnym, niskonakładowych wydawnictwie. W chwili obecnej w Internecie odnaleźć można testamenty Grabowskiego60

Do liczby tej nie wliczono grupy testamentów duchowieństwa pochodzenia szlacheckiego, które
z założenia potraktowano jako odrębny stan. Testamenty duchownych powinny znaleźć się w odrębnej, samodzielnej publikacji.
60
Tom 23 Złotej księgi szlachty polskiej: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=322&from
=publication.
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(wydany w 1901), Żalińskiego61 (wydany w 1907) oraz Franciszka Wejhera62 (wydany w 1921). Zapewne w niedługim czasie dostępny będzie również testament Władysławskiego (wydany w 1851) w przeciwieństwie do wydawnictw nowszych, do
których dostęp online zapewne nie będzie możliwy przez kolejne kilkadziesiąt lat.
Z grupy testamentów odnalezionych w aktach z obszaru Prus Królewskich
wyłączono również testamenty bezsprzecznie nienależące do szlachty pruskiej.
W wypadkach niejasnych przeprowadzono drobiazgową analizę popartą dodatkową
kwerendą w celu wyeliminowania lub zaakceprowania testamentu do niniejszego
wydawnictwa. Do tej spornej, wykluczonej ostatecznie grupy należą testamenty:
— Jana Zaleskiego z Pamiętowa z 161663;
— Piotra Trzebińskiego z 161764;
— Wojciecha Przęczkowskiego, pisarza mostu toruńskiego, z 162165;
— Wojciecha Czerniewskiego z 162666;
— Tomasza Tomaszewskiego z 162867;
— Elżbiety Wesslowej z 162968;
— Katarzyny Rywockiej z 162969;
— Stanisława Przęczkowskiego 163070;
— Wojciecha Gołyńskiego z 163571;
— Małgorzaty Gołyńskiej z 164072;
— Heleny Gołyńskiej z 164073;
— Wojciecha Zaleskiego z 165274;
— Jakuba Sumińskiego, starosty nieszawskiego, z 165675;
— Andrzeja Puzelewskiego z 165976;
— Jana Falęckiego z 166877.
Wszystkie (oprócz przedostatniego) z wymienionych testamentów należą do
szlachty zamieszkującej bezpośrednie pogranicze Prus Królewskich. Naturalne
61
Tom 33 Roczników TPNP: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=118790&from=publication.
62
Heimatkalender für den Kreis Lauenburg i. Pom. 1921: http://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/aresults?action= SearchAction&QI=3D581164206837AACBFB9500DB0BDBD0–28.
63
APPoz, NakłoGr 107, k. 567–567v.
64
APPoz, BydGr 31, k. 107 oraz ADWł, Kon. 18, k. 109–110 (brudnopis) i Kon. 19, k. 206–207
(czystopis).
65
APTor, AmT, Kat. II, IX–23, k. 540–542. Druga kopia ADPelp, C–8, k. 46v–48.
66
APTor, AmT, Kat. II, IX–25, k. 541. Druga kopia ADPelp, C–10, k. 3v–5.
67
ADPelp, C–10, k. 43v–44.
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Tamże, k. 162–163.
69
Tamże, k. 183–184.
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Tamże, k. 147–148.
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ADPelp, C–13, k. 120–121.
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Tamże, k. 118.
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ADPelp, Bydg. 1, k. 119.
75
AGAD, BobrGr Rel 1 (1654–1668), k. 181–183.
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APByd, AmNowego 114, s. 109–110. Był to niewiadomego pochodzenia żołnierz zmarły w Prusach.
77
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i znane są bliskie związki szlachty nakielskiej z rodzinami zamieszkującymi południową część dawnego województwa pomorskiego, podobnie związki szlachty
okolic Bydgoszczy ze szlachtą powiatu świeckiego i chełmińskiego, czy szlachty
dobrzyńskiej ze szlachtą chełmińską i michałowską. Pogłębione studia nad poszczególnymi osobami zmusiły wydawców do rezygnacji z powyższych testamentów,
wykluczając testatorów z grona szlachty Prus Królewskich. Na przykład Jan Zaleski, mimo iż pisał się z posiadanego Pamiętowa (części) w woj. pomorskim, a nawet
jako Zaleski sive Pamiętowski pochodził jednak z Zalesia leżącego tuż za granicą,
na Krajnie, tam też spisał testament. Szczególnie dużo czasu poświęcono na szukanie związków Jakuba Sumińskiego, starosty nieszawskiego, z Prusami, wiadomo
bowiem, iż był on mężem Heleny Konstancji Konarskiej78, córki wojewody malborskiego Samuela. Niestety, nie udało się natrafić na jakiekolwiek powiązania tegoż
z prowincją pruską.
Kolejną grupę dokumentów wykluczonych stanowią tzw. dożywocia, w aktach
niemieckojęzycznych kancelarii Torunia i Gdańska zwanych również testamentami
lub aktami ostatniej woli. Z samymi testamentami nie mają one jednak wiele wspólnego, mimo iż często są opatrzone nagłówkami typu „Testament oder letzte wille”.
Są to akty sporządzane przez małżonków, najczęściej wkrótce po ślubie, w których
obie strony zapisują sobie dożywotnie korzystanie z majątku na wypadek śmierci
współmałżonka. Kancelarie polskojęzyczne i łacińskie na tego typu zapisy stosowały nazwy „dożywocie” właśnie lub „advitalitas” i takich zapisów odnaleźć w aktach
można dziesiątki, jeżeli nie setki. Stanowiły one ważne dopełnienie sporządzanej
zazwyczaj przed ślubem intercyzy. Ich cechą charakterystyczną jest zwykle prosta
budowa mająca charakter urzędowy, typowy dla danej kancelarii, zawierający niemal wyłącznie dyspozycje majątkiem nieruchomym, oraz fakt, że przed urzędem
świadczały swą wolę jednocześnie obie strony — małżonkowie. Zdarzają się jednak wyjątki. Należy do nich chociażby „testament” Henryka Bartscha i jego żony
Katarzyny Giese z 1660 roku, który zawierał również typowe dla rzeczywistego
testamentu elementy, jak inwokacja i intytulacja i długo pozostawał w kręgu zainteresowań wydawców. Większość tego typu dokumentów odrzucano już na etapie
kwerendy, nie odnotowując informacji o nich, nad kilkoma z nich wydawcy jednak
się pochylili, by je ostatecznie wyeliminować. Do tej grupy zaliczono oświadczenia
następujących osób:
— Henryka Bartscha i jego żony Katarzyny Giese z 18 VIII 166079;
— Hiacynta Kozłowskiego, sekretarza królewskiego, i jego żony Anny Konstancji Reynekier z 3 III 166980;
—F
 erdynanda Czapskiego i jego żony Gertrudy Małgorzaty Zitzewitz
z 31 X 167881.
Dachnowski uznał ją za zmarłą w panieństwie, mimo iż miała dwóch mężów, obu spoza Prus Królewskich, APGd, DzierzGr 2/5, k. 5, 20, 57v.; Dachnowski, Herbarz, s. 94.
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Na ostatnią grupę testamentów wyłączonych złożyło się sześć dokumentów,
które nie zostały zakwalifikowane z powodów innych niż wyżej wspomniane.
Cztery pierwsze z nich to ordynacje Wojciecha Dorpowskiego82, ławnika ziemskiego chełmińskiego, z 1601, 1611 i 1613 roku i Fabiana Plemięckiego83 z 1622 roku.
Wojciech Dorpowski w latach 1601, 1608, 1611 i 1613 (mowa tylko o tych latach,
które mieszczą się w zakresie chronologicznym niniejszej edycji) sporządzał ordynacje dla dzieci i ich opiekunów na wypadek swej śmierci, dotyczące ich uposażenia, podziału majątku oraz ewentualnego wykształcenia. Pierwsza z nich powstała
w 1601 roku po ponownym ożenku Dorpowskiego w celu ochrony dzieci z pierwszego małżeństwa. Kolejne powstawały, by zabezpieczyć również te z drugiego
małżeństwa, które to dokumenty nie można jednak uznać za testamenty. Z czterech
wymienionych ordynacji nie zachowała się tylko ta z 1608 roku, gdyż zapisana została w nieistniejących dziś księgach ziemskich chełmińskich. Żadna z nich nie zawiera ani w nagłówku, ani wewnątrz tekstu słów „testament” lub „ostatnia wola”, co
dobitnie świadczy o charakterze tych aktów. Właściwy testament, spisany w 1593
roku84, nie znalazł się w niniejszej edycji, gdyż nie spełniał warunku ram chronologicznych.
Plemięcki natomiast wspomnianym zapisem, dla siostrzenicy swej Zofii, córki
zmarłego Jana Plemięckiego i Katarzyny Raby, ustanawiał opiekunką jej matkę,
obecnie zamężną z Maciejem Niemojewskim, w zakresie dyspozycji majątkiem
i przydawał jej jako współopiekuna Samuela Plemięckiego. Mimo informacji, iż dokonał tego na mocy swej ostatniej woli „in vim ultimae voluntatis suae”, nie sposób
tego aktu nazwać testamentem.
Piąty dokument to wymieniony już w grupie wydanych testament Tomasza
Grabowskiego z 1630 roku. Analiza treści testamentu nie pozwoliłaby na jego publikację, nawet jeśli nie miałby już wcześniejszej edycji. Wszystko na to wskazuje,
iż akt ten, przechowywany obecnie w zbiorach wrocławskiego Ossolineum85, jest
po prostu falsyfikatem. Okoliczności jego powstania nie są zbyt jasne, ale zapewne chodziło o uprawdopodobnienie genealogii rodziny Grabowskich i znalezienie
połączenia z przodkami piszącymi się z Gotzendorffu. Na początku XVIII wieku
dochodząca do coraz większego znaczenia rodzina Grabowskich z Grabowa herbu Zbiświcz zaczęła gromadzić rozmaite dokumenty i odpisy z ksiąg grodzkich,
ziemskich i ławniczych Prus Królewskich, tworząc coś w rodzaju archiwum historycznego. Znaczna część tych materiałów znajduje się dziś we Wrocławiu opisana
jako kolekcja tzw. Archiwum Grabowskich. Kwerendę utrudniał zapewne fakt, że
w owym czasie na stosunkowo niewielkim obszarze południowej części województwa pomorskiego i północnej części powiatu nakielskiego współistniały aż trzy rodziny Grabowskich piszących się z trzech różnych miejscowości Grabowo. Analiza
materiału świadczy, iż na podstawie zgromadzonych dokumentów Grabowscy po82
83
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trafili cofnąć się w genealogii własnej rodziny zaledwie do pradziadka i później
trafili na kilkudziesięcioletnią lukę. Fałszerstwo nastąpiło jednak później, zapewne
pod koniec XIX wieku, a spreparowany testament miał wypełniać lukę w genealogii. Twórca testamentu dokonał zręcznej kompilacji, dorabiając brakującą genealogię, która nie ma pokrycia w innym materiale źródłowym86. Dla ukrycia fałszerstwa
sporządził dokument, który jakoby był odpisem z ksiąg ławniczych chojnickich
i opatrzył go pieczęcią tego urzędu. W Archiwum Państwowym w Bydgoszczy zachowała się dziś księga ławnicza Chojnic z lat 1609–164687, wspomnianej oblaty
jednak w niej nie odnaleziono, chociaż możemy teoretycznie założyć, że kancelaria
miejska prowadziła już w tym okresie kilka równoległych serii ksiąg. Pismo dokumentu, nie pasujące zresztą zbytnio do epoki, różni się znacznie od rąk kilku osób
dokonujących wpisu w księdze. Wśród materiałów rodziny Grabowskich znalazł się
również inny akt z 1619 roku, podpisany przez Andrzeja Bucholtziusa rajcę i pisarza miejskiego chojnickiego, tego samego, którego podpis widnieje pod rzekomym
testamentem88. Oba podpisy różnią się od siebie, chociaż interesujące są również
inne kwestie. Formuły urzędowe znajdujące się w ekstrakcie aktu z 1619 roku żywcem zostały przeniesione do testamentu. Z ekstraktu oderwano też pieczęć miejską,
którą być może użyto później pod falsyfikatem. Dalszych dowodów dostarcza treść
testamentu, jak chociażby kilkukrotnie wspomniane legaty wyrażone w tynfach,
monecie bitej dopiero od 1663 roku.
Testament za sugestią Adama Grabowskiego został opublikowany w jednym
z tomów Złotej księgi szlachty polskiej T. Żychlińskiego89. Zanim jednak do tego
doszło, twórca herbarza zwrócił się do pracującego wówczas we lwowskim Ossolineum Wojciecha Kętrzyńskiego o opinię na temat tego i innych dostarczonych
odpisów. Kętrzyński jedynie potwierdził istnienie takiego aktu w kolekcji, nie wypowiadając się co do jego autentyczności90.
Ostatnim testamentem z tej grupy jest testament Samuela Borzyszkowskiego
rzekomo z 1688 roku91. Pochodzi on z tego samego zbioru aktów co fałszywy testament Grabowskiego. Jest on rzeczywiście autentyczny, opatrzony nawet zachowanymi pieczęciami testatora i świadków, jedyna rzecz, która do niego nie pasuje,
to data powstania. Jest wyraźnie poprawiana, a powstały w wyniku tych poprawek rok 1688 nie przystaje do innych zachowanych źródeł archiwalnych. Testament
wspomina zmarłą przed tygodniem małżonkę testatora Barbarę z Grabowskich oraz
jednego z synów Krzysztofa. Zachowany testament Krzysztofa z 13 III 1708 roku
wspomina już zmarłych rodziców92. Dowodnie jednak te same akta odnotowują ich
W tej samej grupie materiałów znajdują się akty wymieniające rzeczywiście Tomasza Grabowskiego, ale żyjącego pod koniec XVI wieku i na pewno zmarłego już w 1598. Fałszerstwo oparto więc
na prawdziwej postaci, być może żyjącej w świadomości rodziny i sąsiadów, BOss, 4246/III, k. 14.
87
APByd, AmChojnic 131.
88
BOss, 4246/III, k. 47–48.
89
Żychliński XXIII, s. 53–54.
90
Tamże, s. 54.
91
BOss 4247/III, k. 30–31.
92
BOss 4248/III, k. 7.
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jako żyjących w kwietniu 1700 roku93. Wiadomo więc, że Samuel musiał umrzeć
między 1700 a 1708 rokiem, bliżej jednak tej drugiej daty, choć żadnych potwierdzeń źródłowych nie mamy. W księgach chojnickich jest w tym okresie luka obejmująca lata 1698–1705. We wpisach z lat 1705–1708 Borzyszkowskich z tej linii
jednak nie spotykamy. Nie zmienia to jednak faktu, że sam testament znalazł się
poza naszym zakresem chronologicznym i znajdzie się dopiero w kolejnej edycji
testamentów.

Zakres kwerendy archiwalnej
Obecnie w zasadzie nie istnieją podstawowe źródła do badania dziejów Prus Królewskich. Z trzech kompletów akt sądów grodzkich i ziemskich dla trzech województw
prowincji do dziś zachowały się księgi tylko dla najmniejszego z województw
— malborskiego. Pozostałe spłonęły w pożarach lub zaginęły jeszcze w końcu
XVIII wieku94. Mocno uszczuplone są także serie ksiąg sądów ławniczych miast
pruskich, w których szlachta również miała prawo dokonywać wpisów i oblat. Straty objęły zarówno największe miasta pruskie: Gdańsk i Toruń (dla Gdańska z ławy
Starego Miasta zachowało się zaledwie kilka ksiąg, dla Torunia od lat 40. XVII wieku zachowały się pojedyncze księgi ławnicze), jak i cały szereg miast mniejszych.
Całkowicie przepadły księgi np. Brodnicy, Chełmna, Radzynia Chełmińskiego,
Wąbrzeźna, Starogardu Gdańskiego, Tucholi, Człuchowa i innych. W stanie szczątkowym są księgi Gniewu, Grudziądza, Świecia czy Starego Miasta Gdańska. Nawet
te, które zachowały się w stanie dobrym, mają kilkudziesięcioletnie luki w przypadku XVII wieku (Sztum, Puck, Chojnice, Chełmża, Stare i Nowe Miasto Toruń).
W miarę kompletne są dziś w zasadzie tylko księgi Nowego nad Wisłą, Kościerzyny
i Malborka. Tak zdekompletowana podstawa źródłowa zmusiła wydawców do przeprowadzenia znacznie szerszej niż zwykle w takich wypadkach kwerendy archiwalnej. Oczywiście w pierwszej kolejności przejrzano wszystkie zachowane księgi
z obszaru Prus Królewskich przechowywane dziś w archiwach państwowych Bydgoszczy, Torunia i Gdańska, uwzględniając również księgi XVIII–wieczne, a także
pozostałe zbiory i zespoły z tych archiwów.
W Archiwum Państwowym w Bydgoszczy przejrzano wspomniane księgi ławnicze zespołu Akta miasta Nowego nad Wisłą, obejmujące księgi z lat 1600–171595
(łącznie 44 księgi) oraz Akta miasta Chojnic z lat 1609–177196 (26 ksiąg).
W Archiwum Państwowym w Gdańsku przede wszystkim przejrzano księgi
zachowanego sądu grodzkiego dzierzgońskiego (kiszporskiego) z lat 1633–177297
BOss 4247/III, k. 113, 118.
Na temat tych sądów, zob. J. Bielecka, Orgaznizacja i działalność sądów ziemskich w Prusach Królewskich od wieku XV do XVIII włącznie, „Archeion” 63, 1975, s. 145–164; taż, Organizacja i działalność sądów grodzkich w Prusach Królewskich w XV–XVIII wieku, „Archeion” 65, 1977, s. 155–174.
95
APByd, AmNowego 44–88.
96
APByd, AmChojnic 126–151.
97
APGd, DzierzGr 2/1–2/55.
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(37 ksiąg protokołów i indukt zawierających powtarzające się materiały, przez co
niektóre protokoły znajdujące pokrycie z księgami indukt pominięto), księgi sądu
ziemskiego w Sztumie z lat 1618–176798 (7 ksiąg), księgi ławnicze Sztumu z lat 1600–
176699 (8 ksiąg), Pucka z lat 1609–1649100 (10 ksiąg), Malborka z lat 1600–1706101
(18 ksiąg), Kościerzyny z lat 1600–1610, 1678–1681, 1745–1753, 1761–1768102 (4 księgi plus księga luzów), Skarszew z lat 1682–1772103 (13 ksiąg), Gniewu104 (1 księga)
i Wejherowa105 (1 księga). Przy księgach ławniczych Głównego Miasta Gdańska skorzystano z pozostającej w maszynopisie kwerendy106, której nie zweryfikowano. Natomiast samodzielnie przejrzano szczątki ksiąg Starego Miasta Gdańska107.
Obok ksiąg sądowych w Archiwum Państwowym w Gdańsku kwerendą objęto zespoły akt rodzinno–majątkowych Ustarbowskich i Wejherów z Ustarbowa108,
Krokowskich z Krokowej109 i Sierakowskich z Waplewa110. Ponadto przejrzano wyniki przeprowadzonej w latach 60. ubiegłego wieku tzw. kwerendy wiejskiej, a także
inwentarze dokumentów klasztornych (zwłaszcza Kartuz, Żarnowca, Żukowa), i zespołu „Bibliotheca Archivi” w celu wytypowania dalszych jednostek do przejrzenia.
W Archiwum Państwowym w Toruniu przeglądano księgi ławnicze Starego
i Nowego Miasta Torunia z lat 1600–1641, 1675, 1696–1699, 1709–1710111 (44 księgi), Chełmży z lat 1600–1642, 1658–1718112 (7 ksiąg), Kowalewa 1609–1732113
(2 księgi) i Grudziądza114 oraz materiały z Archiwum Sczanieckich z Nawry115
i Archiwum Karwatów z Wichulca116, a także szczątkowo zachowanego archiwum
dominikanów toruńskich117.
APGd, SztumZ 3/1–3/7.
APGd, AmSztumu 524/5–524/12.
100
APGd, AmPucka 519/51–519/60.
101
APGd, AmMalborka 508/1338–508/1355.
102
APGd, AmKościerzyny 506/2–506/6.
103
APGd, AmSkarszew 520/6–520/18.
104
APGd, AmGniewu 504/2.
105
APGd, AmWejherowa 530/2 (1678–1693)
106
M. Sławoszewska, Katalog testamentów z lat 1473–1813 oraz intercyz ślubnych z lat 1600–1809
ingrosowanych w księgach ławniczych Głównego m. Gdańska, maszynopis 1970–1971.
107
APGd, 300/41,15–22 (1566–1724).
108
APGd, 998, wybrane serie sygnatur typowane wg inwentarza zespołu.
109
APGd, 999, wybrane serie sygnatur typowane wg inwentarza zespołu.
110
APGd, 1000/7–1000/8.
111
APTor, AmT, Kat. II, IX–16 — IX–41; IX–57 — IX–70.
112
APTor, AmChełmży 6–12.
113
APTor, AmKowalewa 6–7.
114
APTor, AmGrudziądza. Nie zachowały się dziś żadne z ksiąg ławniczych młodszych niż XVI–
wieczne. Niemal cały zasób staropolski zaginął podczas ostatniej wojny. Z XVII wieku zachowała
się tylko jedna księga wójtowska i jedna radziecka, które nie zawierały testamentów. W archiwum
toruńskim znajdują się jednak nieuporządkowane luzy, będące częścią tego zespołu, które dzięki
uprzejmości pracowników archiwum udało się przejrzeć.
115
APTor, ASczan, całość zespołu z okresu staropolskiego.
116
APTor, Archiwum Karwatów z Wichulca, całość zespołu.
117
APTor, AkTor–Dominikanie 34–41.
98
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Uzupełnieniem kwerendy w księgach sądowych urzędów Prus Królewskich są
zachowane w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu pozostałe księgi miejskie Kościerzyny z lat 1579–1724118 z lukami (11 ksiąg), księgi ławnicze Golubia 1600–1698119 z lukami (15 ksiąg) w Archiwum Akt Dawnych Diecezji
Toruńskiej, Świecia z lat 1668–1691, 1749–1772120 z lukami (4 księgi) w Archiwum
Diecezjalnym w Pelplinie oraz jedna księga grodzka dzierzgońska z lat 1685–1693
w Geheimes Staatsarchiv Preussisicher Kulturbesitz w Berlin–Dahlem121, które dopełniły kwerendę. Łącznie przejrzano więc ponad 250 ksiąg z rozmaitych sądów
(przeważnie ławniczych) z samego obszaru dawnych Prus Królewskich.
Kwerendę „w części pruskiej” uzupełniają poszukiwania w archiwach diecezjalnych diecezji toruńskiej, pelplińskiej i włocławskiej. Tutaj szczególnie bogate
okazało się Archiwum Diecezjalne w Pelplinie i serie ksiąg czynności kancelarii biskupów chełmińskich i konsystorza (Culmensia), liczące prawie 80 tomów z okresu
1600–1772122, konsystorza kamieńskiego (Kamienensia) z lat 1600–1785123 (7 ksiąg)
oraz archidiakonatu pomorskiego i tamtejszego konsystorza124 (Gedanensia) także
wspomniane księgi ławnicze Świecia. Dodatkowo przeprowadzono poszukiwania
w aktach kapituły katedralnej chełmińskiej oraz w aktach klasztorów (Żarnowiec,
Żukowo, Kartuzy, Pelplin), nie przyniosły one jednak zamierzonego efektu. Ponadto
przebadano rękopiśmienne notatki z początku XX w. księży, Alfonsa Mańkowskiego przechowywane w Pelplinie125 oraz Stanisława Marońskiego — w Toruniu126.
Nie wszystkie odnotowane tam testamenty udało się odszukać127.
Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej obok wspomnianych ksiąg ławniczych Golubia przechowuje w swym zasobie również akta klasztoru benedyktynek
toruńskich, które również zostały objęte kwerendą128.
Kwerendę w archiwach diecezjalnych zakończono poszukiwaniami w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, gdzie skupiono się na przeglądaniu akt
BOss, 3178/II–3182/II, 4410/II–4415/II. Pomocniczo korzystano z indeksu, W. Kętrzyński, Indeks
nazwisk do ksiąg miejskich Kościerzyny przechowywanych w Ossolineum, z rękopisu przygotował do
druku J. Kowalkowski, [w:] Nasze korzenie. Wokół poszukiwań genealogicznych rodzin pomorskich,
red. J. Borzyszkowski, C. Obracht–Prondzyński, Gdańsk 2006, s. 41–56.
119
ADTor, AmGolubia, SG 02–20.
120
ADPelp, V6, T. 1–4.
121
GStAPK, XIV. HA, Rep. 14.
122
ADPelp, C–2 — C–85.
123
ADPelp, K–5 — K–12.
124
ADPelp, G–1 — G–95. Przejrzano kilkadziesiąt ksiąg z okresu 1600–1720.
125
ADPelp, Spuścizna ks. A. Mańkowskiego, z. 1–64 oraz dwa bez numeracji: Księgi grodzkie kiszporskie i gdańskie. Prussica w rękopisach Tow(arzystwa) Przyj(aciół) Nauk Pozn(ańskiego); z. K: Ciąg
dalszy wyciągów prof. Marońskiego.
126
KKTor, sygn. TN 147: S. Maroński, Wyciągi z akt kancelarii biskupiej w Pelplinie, 20 t. współoprawnych zeszytów.
127
Nie odnaleziono testamentu Rafała Garczyńskiego z 1628 roku wzmiankowanego, ADPelp, Spuścizna ks. A. Mańkowskiego, z. K, s. 89 (fragmenty cytowane również w: S. Maroński, Wyciagi…,
z. 37, s. 51–53); Doroty z Prusińskich Babińskiej z Białego Dworu 1675, S. Maroński, Wyciągi…,
z. 40, s. 30.
128
ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–001 — MA–020.
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działalności biskupów kujawskich i pomorskich129, konsystorza 1594–1710130 oraz
wybranych akt kapituły włocławskiej. Skorzystano też z rękopiśmiennego opracowania biogramów kanoników włocławskich, sporządzonego ongiś przez Stanisława Chodyńskiego131.
Przejrzano też kroniki bernardynów, zwłaszcza niewydane kroniki Świecia
i Nowego nad Wisłą, które w kopiach bądź oryginałach odnaleziono w Archiwum
Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie132, Archiwum Archidiecezji Poznańskiej133 czy Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu134.
Kolejny etap poszukiwań objął instytucje spoza terytorium dawnych Prus
Królewskich. W tym wypadku kierowano się informacjami zdobytymi w wyniku
wcześniejszych kwerend realizowanych przy okazji innych projektów badawczych.
Badaniami objęto przede wszystkim Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum
Państwowe w Poznaniu oraz biblioteki: wspomniane Ossolineum we Wrocławiu
oraz Bibliotekę PAN w Kórniku. Prowadzone wcześniej kwerendy w Bibliotece
Narodowej w Warszawie oraz Bibliotece Narodowej w Krakowie pozwoliły już na
wstępie wyłączyć te instytucje z kwerendy szczegółowej135.
W Archiwum Głównych Akt Dawnych przebadano przede wszystkim archiwalia z Archiwum Radziwiłłowskiego, w tym Działu XI136 oraz sondażowo wybrane księgi metryki koronnej137. Niestety, nie udało się dotrzeć do przechowywanych
w AGAD ksiąg grodzkich i ziemskich dobrzyńskich i bobrownickich, które są niedostępne z powodu remontów magazynów i konserwacji samych akt już prawie dwa
lata. Niedokończenie kwerendy w tych księgach jest tym bardziej bolesne, że jeżeli
nawet nie odnaleziono by w nich żadnych pasujących do tematu publikacji testamentów, to sporządzone w wyniku poszukiwań regesty z całą pewnością uzupełniłyby
informacje o szlachcie zamieszkującej wschodnią część województwa chełmińskiego, często wchodzącej w związki rodzinne ze szlachtą dobrzyńską, a w odniesieniu
do których w zasadzie nie ma żadnych innych materiałów źródłowych. Udało się
skorzystać jedynie z jednej księgi grodzkiej bobrownickiej z lat 1658–1665, dostępnej w pracowni w postaci mikrofilmu138.
Kwerenda w Archiwum Państwowym w Poznaniu przebiegała dwuetapowo.
Przede wszystkim sięgnięto po materiały rodzinno–majątkowe zgromadzone
ADWłoc, ABKP2, 16–27.
ADWłoc, Kons., 16–27.
131
ADWłoc, S. Chodyński, Katalog prałatów i kanoników włocławskich, Włocławek 1914 (rkps).
132
ABKr, RGP–k 107 (AcN); W–54 (AcN); W–64 (AcS).
133
AAPoz, AZ 3/7a (AcS).
134
KKTor, TN–69 (AcN).
135
Kwerendy w tych i innych instytucjach prowadzono przy okazji prac nad książką Archiwa szlachty Prus Królewskich.
136
AGAD, AR XI, sygn. 64, 104, 105, 108, 111, 117, 142, 145. W trakcie wcześniejszych kwerend
przeglądano materiały z niedostępnego Działu XI, w którym znajdowały się m.in. materiały rodzin
z Prus Królewskich: Przebendowskich, Wejherów i in.
137
AGAD, MK 197–222.
138
AGAD, Grodzkie bobrownickie, relacje 1, mf 24279.
129
130

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

29

Wstęp

w zespole Józef Szaniawski — archiwista, gdzie przypadkowo trafiły materiały
takich rodzin, jak: Czapscy, Działyńscy i Heidensteinowie139. Zaginęła natomiast
teczka z testamentami Działyńskich od 1647 roku z zespołu Majątek Konarzewo
— Działyńscy140.
Druga, znacznie obszerniejsza, dłuższa i w sumie nieefektywna kwerenda dotyczyła ksiąg grodzkich i ziemskich kujawskich i wielkopolskich. I tak, przejrzane
zostały księgi relacji, właściwe dla wpisów testamentów, takich grodów wielkopolskich graniczących z Prusami Królewskimi, jak Wałcz141, Nakło142, Kcynia —
ten ostatni poprzez sporządzone na poczatku XX wieku regesty z tych ksiąg143.
Oczywiście, przeszukano jedynie te księgi, których nie eksplorował Włodzimierz
Dworzaczek (ksiąg relacji jednak wykorzystał niewiele). Internetowe Teki Dworzaczka144 były tu niezwykle pomocne, zwłaszcza że istniała szansa natrafienia na
oblaty zarówno w nieprzejrzanych księgach relacji oraz inskrypcji wymienionych
wyżej grodów, jak i w księgach innych sądów grodzkich Wielkopolski (Poznań,
Konin, Kościan, Pyzdry, Wschowa). Niestety większość z napotkanych wzmianek
o testamentach „pomorskich” okazała się jedynie tzw. aprobatą tego dokumentu,
czyli tylko wzmianką o testamencie145. Jedynie kwerenda w księgach grodzkich
bydgoskich146 przyniosła kilka testamentów. Przejrzano też księgi relacji grodu inowrocławskiego147, a także pomocniczo regesty z ksiąg relacji grodu poznańskiego148
oraz wytworzone akta podczas tzw. kwerendy wiejskiej149.
Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu obok wspominanych ksiąg ławniczych Kościerzyny przechowuje kilka mniejszych kolekcji akt z obszaru dawnych Prus Królewskich. Największym ze zbiorów jest
tzw. Archiwum Grabowskich150 — akta majątkowe oraz materiały rodzinne rodziny Grabowskich h. Zbiświcz z Grabowa w pow. człuchowskim oraz rodzin
spokrewnionych. Drugi, znacznie mniejszy, zbiór to zgromadzona w jednej teczce151 kolekcja wypisów z ksiąg pruskich sądów grodzkich ziemskich i ławniczych,
odnoszący się przede wszystkim do północnych obszarów województwa pomorAPPoz, Józef Szaniawski — archiwista 55, 58–98. W ostatnim czasie dokonano przemieszczenia
tej partii archiwaliów i obecnie znajduje się ona w zespole Majątek Czerniejewo — Skórzewscy:
APPoz, Majątek Czerniejewo — Skórzewscy 931/2361–2407.
140
APPoz, Majątek Konarzewo — Działyńscy 943/2326.
141
APPoz, Wałcz Gr 122–130.
142
Tamże, Nakło Gr 104–129.
143
Tamże, Zb 42–45, w czasie II wojny zaginął t. 2 z hasłami G–K.
144
http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html.
145
Zofia Anna z Niemojewskich Smogulecka 1650, Daniel Kazimierz Kitnowski, ławnik ziemski
chełmiński 1660, Andrzej Konarski Topolno 9 I 1688, Katarzyna Teofila Werdenówna 1698.
146
APPoz, BydGr 24–62, 73–82 (inskrypcje i relacje) oraz Regesty Józefa Lekszyckiego,
syg. Zb 39–41.
147
APPoz, Inowrocław Gr 44–52, 66–68 (do 1701).
148
APPoz, Poznań Gr 1798 (1602–1699) i 1799 (1699–1721).
149
APPoz, Kwerenda wiejska, Inwentarze.
150
BOss, 4205/III, 4215/III–4218/III, 4246/III–4251/III.
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BOss, 1918/III.
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skiego i drobnej szlachty kaszubskiej. Wreszcie trzeci zbiór, o innym charakterze, to 12 zeszytów z notatkami Wojciecha Kętrzyńskiego dotyczącymi szlachty
pomorskiej, między innymi z nieistniejących dziś ksiąg miejskich Chełmna i Radzynia Chełmińskiego od XV–XVII wieku152.
Kwerendę krajową uzupełniają badania zagraniczne w krajach ościennych:
Niemczech, Białorusi, Litwie i Ukrainie. Część z nich została przeprowadzona jeszcze przed podjęciem decyzji o edycji testamentów szlachty pruskiej, niemniej jednak ich celem było badanie archiwaliów i samej szlachty z tego obszaru, przez co
gromadzono informacje na temat wszelkich form aktowych.
Głównym miejscem kwerend niemieckich było Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie–Dahlem. Obok wspomnianej jednej z ksiąg grodzkich
dzierzgońskich znajduje się tam kolekcja akt rodziny Czapskich (dobra Smętowo)153
oraz dóbr Münsterwalde i Opalenie154. Odrębną kolekcję stanowi tzw. Adelsarchiv,
materiały gromadzone przez królewieckiego urzędnika i zapalonego genealoga Geor
ga Adalberta Mülverstedta, autora kilku ważnych publikacji nt. szlachty pruskiej tak
z obszaru Prus Królewskich, jak i Książęcych. Materiały te zostały podzielone wg
rodzin, na temat których Mülverstedt zgromadził akta lub ich odpisy. Z ok. 1500
wszystkich rodzin wyselekcjonowano ok. 70, które mogły pochodzić z Prus Królewskich, w materiałach żadnej jednak rodziny nie odnaleziono testamentów155.
Z kwerendy wyłączono zespół Heroldsamt156 liczący kilka lub kilkanaście tysięcy jednostek — teczek rodzin, które na początku XX wieku ubiegały się o potwierdzenie szlachectwa. Spora część tych rodzin wywodziła się również z obszaru
dawnych Prus Królewskich, jednak zakres chronologiczny większości teczek obejmował II poł. XIX i pocz. XX wieku. Sondażowo przejrzano kilka wybranych teczek. Sonda potwierdziła, iż są to materiały wtórne (kopie, odpisy itp.) i nie sięgają
głębiej niż do końca XVIII wieku.
Kwerenda białoruska była prowadzona w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku. W archiwum tym znajduje się kolejna
część archiwum radziwiłłowskiego, tego samego, co w AGAD. Radziwiłłowie
gromadzili wszelkie archiwalia rodzin, z którymi byli związani, zawłaszczając
często również materiały proweniencji państwowej. Wiadomo, iż poszukiwali
BOss, 6244/I: Teki Wojciecha Kętrzyńskiego. T. XI. Notaty historyczne […] Zeszytów 12 (a–l).
GStAPK, XIV. HA. Rep. 359, 13, Nr. 1–4.
154
GStAPK, XIV. HA. Rep. 359, 12, Nr. 2.
155
Pominięto szczegółowe sygnatury teczek. Zważywszy iż wynik kwerendy dał efekt negatywny,
uznano wymienienie ciągu 70 sygnatur za bezprzedmiotowe. Dla porządku należy dodać, iż w aktach rodziny von Bystram odnaleziono niedatowany akt dożywocia (testamentu) między Mikołajem
Bistreyem sędzią i burmistrzem Pieniężna (Mehlsack) i jego żoną Agnieszką. Jednak fakt, iż dokument jest niedatowany, Pieniężno leży na terenie Warmii, oraz brak potwierdzenia, że tenże Bistrey
pochodzi jednak z osiadłych w Prusach Bystramów sprawiły, że dokument nie został nawet wymieniony wśród testamentów niewydanych. Również wśród akt rodziny von Bartsch znalazła się konfirmacja dożywocia i testamentu między Krzysztofem Bartschem i jego żoną Sybillą Parteinówną
(1588), GStAPK, XX. HA. Adelsarchiv, Nr. 46 (von Bartsch), k. 3, 5; GStAPK, XX. HA. Adelsarchiv,
Nr. 189, k. 5–8.
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GStAPK, I. HA. Rep. 176, Heroldsamt.
152
153

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Wstęp

31

i starali się zgromadzić materiały po rodzinie Wejherów157. Część materiałów zebrali, lecz są one rozproszone między archiwami w Polsce, Białorusi i Litwie.
Wszystkie materiały proweniencji „pruskiej” w zbiorach mińskich znajdują się
w zespole radziwiłłowskim158.
Wśród tych materiałów odnalazły się dwa akty–testamenty wojewody malborskiego Jakuba Wejhera159. Niestety, właściwie są to destrukty, z brakującymi stronami początkowymi i końcowymi oraz ledwie czytelną treścią. Nie jesteśmy w stanie
nawet stwierdzić, czy jest wśród nich oryginał, czy są to wyłącznie kopie. Treść
testamentu na szczęście znana jest z opisanego wyżej wydawnictwa G. Labudy.
W Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Litwy w Wilnie znajduje się trzecia część archiwum radziwiłłowskiego, również z materiałami pochodzącymi z Prus Królewskich. Jednak dokumenty, które odnaleziono, miały przeważnie
charakter gospodarczy160.
Równie negatywny wynik przyniosła kwerenda we Lwowskiej Bibliotece Naukowej im. W. Stefanyka na Ukrainie, dawnej siedzibie Ossolineum. Do materiałów, które pozostały za wschodnią granicą Polski, a mogły mieć proweniencję
„pruską”, należały rękopisy rodziny Garczyńskich w tzw. Bibliotece Baworowskich.
Niestety, okazało się, iż są to materiały gałęzi wielkopolskiej Garczyńskich, która
dawno straciła kontakt z gniazdem rodowym w województwie pomorskim. Obecnie
zeskanowane polonica lwowskiego Ossolineum znajdują się w Bibliotece Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu i są dostępne w Internecie.
Ponieważ kwerenda archiwalna obejmuje materiały mocno rozproszone, istnieje
prawdopodobieństwo odnalezienia kilku kolejnych testamentów w zbiorach bezpośrednio niepowiązanych z Prusami Królewskimi. Ich edycje powinny znaleźć się
w kolejnych planowanych tomach testamentów z XVI lub XVIII wieku.

Budowa i zawartość testamentów
Testamenty spisywane przez szlachtę Prus Królewskich w zasadzie nie odbiegały
konstrukcją od podobnych, sporządzanych w innych dzielnicach Rzeczypospolitej.
Było to pokłosie dążeń szlachty pruskiej w XVI wieku do upodobnienia ustroju
i sądownictwa do koronnego. W XVII wieku prowincja pruska była już zintegrowana z resztą kraju. Posłowie i senatorowie uczestniczyli w sejmach koronnych,
drabina urzędnicza urzędów ziemskich i senatorskich w znacznym stopniu (choć
Naprzód cokolwiek się znajdzie spraw św. pamięci JMP wojewody malborskiego [Jakuba Wejhera], jako to testament, kontrakt małżeński, roboratio czegoś i wszelkie inne pierwszego małżonka JM
scripta i dokumenta […] AGAD, AR, Dz. XI, sygn. 105, s. 143; W. Nowosad, Archiwa szlachty, s. 225.
158
Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku, Fond 694, Op. 2, sygn. 10764,
10765; Op. 4, sygn. 878, 1829–1838; Op. 14, sygn. 68.
159
Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku, Fond 694, Op. 4, sygn. 878,
s. 250–254.
160
Centralne Archiwum Historyczne Litwy w Wilnie, Fond 459, Op. 1, sygn. 1725, 1730–1732, 1735–
1738, 2257–2259.
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nieco okrojona) odpowiadała strukturze ogólnopaństwowej, w sprawach procesowych szlachta odwoływała się do Trybunału Koronnego jako najwyższej instancji. Integracja nastąpiła też w sferze mentalnej. Młodzież wychowywana w duchu
wolności szlacheckiej, odbierająca wychowanie często na dworze królewskim czy
w domach zamożnej szlachty koronnej, studiująca w Krakowie lub — jak spora
część młodzieży koronnej — peregrynująca po uniwersytetach i dworach Europy,
nie mogła różnić się od swych rówieśników z innych dzielnic kraju. O tej silnej
polonizacji świadczy chociażby liczba testamentów niemieckojęzycznych w grupie
testamentów publikowanych. Na wspomniane 111 testamentów są zaledwie cztery, co było niemałym zaskoczeniem również dla wydawców, zważywszy że spora
część kancelarii miejskich prowadziła swe księgi ławnicze przeważnie w języku
niemieckim. Charakterystyczne jest, że w księgach tych wpisy szlacheckie przeważnie dokonywane są po łacinie lub w języku polskim, z rosnącym udziałem
języka narodowego w drugiej części wieku.
Językoznawcy i historycy analizujący budowę testamentów, a za nimi również
wydawcy zbiorów tych dokumentów posługują się w ich opisie mniej lub bardziej
rozbudowaną strukturą, opartą na źródłach, w której mieściłby się każdy z testamentów. Składają się na nią następujące podstawowe elementy: inwokacja (wezwanie imienia Boga i świętych), intytulacja (prezentacja osoby testatora) z promulgacją
(manifest do wszystkich zainteresowanych testamentem), arenga zawierająca rozważania na temat marności życia, nieuchronności śmierci wraz z wyznaniem wiary, dyspozycje dotyczące duszy i ciała oraz organizacji pogrzebu i legaty pobożne,
rozporządzenia majątkowe, pożegnanie oraz ustalenie egzekutorów, actum et datum
wraz z podpisami testatora i świadków161.
Rzadko kiedy zdarza się, by testament zawierał wszystkie te cechy. Ta „kompletność” testamentu zależała od wielu czynników, ale najważniejszym był chyba
czas. Jeśli testament sporządzany był na łożu śmierci, a testator i spisujący mieli
świadomość zbliżającej się gwałtownie śmierci, forma testamentu jest ograniczona do minimum. Pośpiech w sporządzaniu uderza np. w testamencie Małgorzaty
z Krupockich Wypczyńskiej (dok. nr 19), który zawiera tylko legaty i dyspozycje
majątkiem swoim i zmarłej na zarazę córki już w tym samym dniu.
Innym nie mniej istotnym czynnikiem była znajomość konstrukcji takiego dokumentu, a więc wiedza osoby sporządzającej testament. Tylko w niektórych wypadkach znamy z imienia i nazwiska osoby spisujące, nic nie wiemy natomiast na
temat ich wykształcenia oraz pełnionych funkcji, które mogłyby świadczyć o znajomości formy takiego dokumentu. Z grubsza można założyć jednak, że im znaczniejsza postać, tym testament powinien być pełniejszy, spisany bardziej wyszukanym
językiem. Ekstremalnie krótkimi testamentami, nienoszącymi śladu pośpiechu, są
liczące sobie zaledwie kilka linijek akty ostatniej woli Andrzeja Choińskiego (dok.
nr 30), niewątpliwie pochodzącego z ubogiej szlachty wasalnej biskupstwa chełmińskiego, oraz Marcina Węsierskiego (dok. nr 65), ubogiego szlachcica kaszubskiego.
161

Powyższy podział oparty na: B. Popiołek, Woli mojej ostatniej…, s. 31.
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Inwokacja dewocyjna
Testamenty szlachty Prus Królewskich, jeśli były sporządzane jako samodzielne dokumenty, zwykle rozpoczynały się od wezwania imienia Boga, Trójcy Świętej oraz
Matki Boskiej. I choć nie było z góry ustalonych formuł, a niemal każdy z testatorów
lub spisujących ostatnią wolę kierował się własnym przeczuciem, wolą, niekiedy wyznaniem, wśród przykładów inwokacji można znaleźć wiele identycznych lub bardzo
podobnych do siebie. Na 111 publikowanych dokumentów aż 72 zawierają ten element, mimo iż formalnie nie miał większego znaczenia z prawnego punktu widzenia.
Najczęściej występujące przykłady inwokacji dewocyjnej prezentuje poniższe
zestawienie (pominięto formułę „Amen”):
— W imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca i Syna i Ducha Świętego (9 razy),
— W imię Trójcy Przenajświętszej (8 razy),
— In nomine Domini (7 razy),
— W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (6 razy),
— W imię Pańskie (5 razy).
Gdyby jednak traktować formuły „In nomine Domini”, „W imię Pańskie” oraz
„W imię Boże” jako jedno, to wtedy łączna ich liczba wzrosłaby do 16. Pozostałe
formuły są w zasadzie kombinacją wymienionych wcześniej — nieco bardziej rozbudowane, ułożone w innej kolejności. Ani razu inwokacja nie odwoływała się do
świętych patronów.
Inwokacji nie spotkamy natomiast w testamentach sporządzanych bezpośrednio przed urzędem. Przeważają wówczas wszelkie formuły urzędowe charakterystyczne dla kancelarii konkretnego urzędu, formuły typowe dla testamentów mają
natomiast znaczenie drugorzędne lub nie występują wcale. Do nich należy właśnie
inwokacja dewocyjna.

Intytulacja z promulgacją
Trudno rozstrzygnąć, jaką ostatecznie rolę odgrywała intytulacja w testamentach
szlachty pruskiej. Z jednej strony mamy grupę wyraźnie eksponującą tę część i dzięki
niej jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować testatora, z drugiej zaś istnieje
spora grupa aktów ostatniej woli pomijająca aktora dokumentu i pozostawiająca go
jako bezimiennego. Być może w tym drugim wypadku chodziło o prawdziwą lub fałszywą skromność testatora, tym bardziej, że imię jego pojawiało się w podpisie, lub po
prostu była to rzecz tak oczywista, że aż niegodna wzmianki. Jakkolwiek by tłumaczyć
brak intytulacji w niektórych wypadkach, to gdyby nie inne elementy testamentu lub
wręcz adnotacje kancelaryjne, identyfikacja testatora mogłaby sprawić spory kłopot.
Element ten pominięty został w testamentach:
Krzysztofa Konopackiego (dok. nr 6), Anny z Kretkowskich Pieczewskiej
(dok. nr 8), kasztelana chełmińskiego Stanisława Niemojewskiego (dok. nr 15), burgrabiego grodzkiego chełmińskiego Stanisława Bielickiego (dok. nr 22), Andrzeja
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Choińskiego (dok. nr 30). Hektora Kawieczyńskiego, podstarościego golubskiego
i jego małżonki (dok. nr 31), kasztelana chełmińskiego Fabiana Cemy (dok. nr 44),
Wojciecha Pepłowskiego (dok. nr 45), Bogumiły Michorowskiej (dok. nr 46), Adama Konopackiego (dok. nr 57), Grzegorza Debrzyńskiego (dok. nr 61), Ewy z Białobłockich Spiglowej (dok. nr 62), Krystyny ze Skotnickich Pawłowskiej (dok. nr 67),
podkomorzego chełmińskiego Mirosława Konarskiego (dok. nr 68), Wacława Lubodzieskiego (dok. nr 73), Krzysztofa Chomętowskiego (dok. nr 76), Jerzego Kossowskiego (dok. nr 77), Stanisława Sampławskiego (dok. nr 81), Jana Ciecholewskiego
(dok. nr 82), chorążego chełmińskiego Andrzeja Łążyńskiego (dok. nr 86), chorążego chełmińskiego Jana Komorskiego (dok. nr 92), Katarzyny z Kalksteinów Stolińskich Komierowskiej (dok. nr 93), Kazimierza Malanowskiego (dok. nr 94), ławnika
ziemskiego malborskiego Macieja Kalksteina (dok. nr 96), Piotra Mroczyńskiego
(dok. nr 98), Teresy Elżbiety z Konopackich Branickiej (dok. nr 99), Piotra M. Jabłonowskiego (dok. nr 100), Katarzyny z Kęsowskich Kruszyńskiej (dok. nr 106),
ławnika ziemskiego malborskiego Andrzeja Kalksteina (dok. nr 107), Wojciecha Wypczyńskiego (dok. nr 108), Anny z Wądzynia Brzeskiej (dok. nr 109), Kazimierza
Kożuchowskiego (dok. nr 110), Jana Kazimierza Szeliskiego (dok. nr 111)
W wypadku testamentu Choińskiego — gdyby nie nagłówek przed aktem w księdze
wpisów, testator pozostałby anonimowy, podobnie zresztą jak i testamentu Kawieczyńskiego, z tym że w tym drugim wypadku nagłówek identyfikował osobę Kawieczyńskiego, lecz małżonka pozostała anonimowa. Z przedstawionego zestawienia wynika, iż
prawie ⅓ testamentów pominęła intytulację, choć niemal wszystkie zawierają następującą tuż za nią formułę potwierdzającą przytomność i zdrowie umysłowe.
Element ten zwykle nie występował również wtedy, gdy akt sporządzony był
bezpośrednio w urzędzie lub w obecności przedstawicieli urzędu (np. testament Jerzego Trebnica, dok. nr 39); zastępowały go wówczas formuły kancelaryjne. Wyjątkowe pod tym względem były również: testament Doroty Jajkowskiej (dok. nr 28),
który formalnie był oświadczeniem o ostatniej woli tejże, złożonym przez ks. Andrzeja Kleckiego, proboszcza pokrzydowskiego, udzielającego testatorce sakramentu namaszczenia; testament Katarzyny z Lubodzieskich Dorpowskiej (dok.
nr 33), który miał postać listu do siostry; oraz testament starosty mirachowskiego
Zygmunta Ferdynanda Szczepańskiego (dok. nr 75), który był konceptem testamentu i nie otrzymał ostatecznej formy.
Jeśli już jednak intytulacja wystąpiła, niosła często ze sobą dodatkowy bagaż
informacji o testatorze, jego przodkach, czasem również o ogólnych przyczynach
sporządzenia testamentu, mających niekiedy korzenie w wydarzeniach szerszych,
o większej skali. Już pierwszy z publikowanych testamentów wspomina o szalejącym morowym powietrzu:
Szlachetny Jan Niedanowski spólnie z małżonką swą Ewą, będąc nawiedzony gniewem Pana Boga Wszechmogącego, gdy im Pan Bóg dziatki wszystkie morowem
powietrzem w Rynku na ten czas panującym do łaski Swej św. powołać raczył […].
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Strach przed zarazą lub nawet świadomość zarażenia legła u podstaw sporządzenia testamentu przez Małgorzatę z Krupockich Wypczyńską (dok. nr 19), która spisała go również w imieniu już zmarłej „w chrustach” córki. Podobnie zresztą następny
testament Wojciecha Młodawskiego (dok. nr 20) sporządzony „pod teraźniejszy od
powietrza niebezpieczny czas”, czy Stanisława Bielickiego (dok. nr 22), wyraźnie
zaniepokojonego szerzącą się zarazą: „każdemu pewnie o sobie czułemu zabrzmiał
ten głos tych czasów smutnych, gdy o tysiącach ludu powietrzem umarłego usłyszał”.
Łącznie o morowym powietrzu informacje podaje siedem testamentów.
Innym wydarzeniem o charakterze ogólnym, niekiedy wspominanym w testamentach, są działania wojenne. Co prawda, informacje o nich występują nie tylko w intytulacji, lecz również w innych częściach testamentu, są jednak również
powodem sporządzania testamentów. To właśnie podkomorzy pomorski Mirosław
Konarski (dok. nr 68) wskazał wojnę jako główną przyczynę spisania ostatniej woli:
Uważając teraźniejszą wojnę i rozterki prowincji naszej, wiedząc do tego jako żywot
ludzki jest śliski, a jako godzina śmierci niepewna, na śmierć nie masz nic pewniejszego, umyśliłem tym krótkim testamentem moim wolę moją w rzeczach i lichem
zbiorem moim wyrazić i jakaby dispositia woli mojej być miała, opisać.

Jego kuzyn natomiast, starosta kiszewski Stanisław Mikołaj Konarski
(dok. nr 69), nie wiązał wojny z przyczyną spisania testamentu, ale miejsce jego
sporządzenia (obóz pod Warszawą) i okoliczności (potop szwedzki) same takie skojarzenia nasuwają.
Czasem wojna i zaraza wymieniane były obok siebie jako powodujące nieszczęścia i skutkujące konieczność sporządzenia ostatniej woli. Oba powody wskazał
podstarości golubski Hektor Kawieczyński (dok. nr 31): „Widząc się być plagą Pańską nawiedzonymi i od sołdatów swawolnych zarażonymi […]”.
W skali jednak wszystkich publikowanych tu dokumentów informacje takie stanowią ułamek i raczej należy je traktować jako dodatkową ciekawostkę, czasem
poszerzającą wiedzę o testatorze i jego losach.
O ile intytulacja, jak już stwierdziliśmy powyżej, występowała w większości testamentów, nie można tego powiedzieć o kolejnym elemencie — promulgacji. W testamentach szlachty Prus Królewskich są to prawdziwe wyjątki. Formę manifestu
do wszystkich zainteresowanych tym dokumentem zawierają testamenty Michała
Mełdzyńskiego (dok. nr 24), Zofii z Łukockich Cołdańskiej (dok. nr 25), Melchiora
Jaworskiego (dok. nr 26), Agnieszki z Borowa Bolimińskiej (dok. nr 27), co bardzo
ciekawe i zastanawiające — wszystkie sporządzone w latach 1626–1627.

Arenga
Arenga jest tym właśnie elementem testamentu, który najwięcej może nam powiedzieć
o testatorze, jego wykształceniu, erudycji, pobożności. Jest to jedna z najbardziej osobistych i indywidualnych części dokumentu bez względu na to, czy akt ostatniej woli
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sporządzany był całkowicie pod dyktando testatora, czy tylko akceptował jego postać.
Nie był to element obowiązkowy, przez co nie wszystkie testamenty go zawierały,
jeśli jednak już wystąpił, trudno doszukiwać się w nim z góry określonego schematu.
Zbliżając się do kresu swego żywota, testatorzy zdobywali się na refleksje nad życiem i śmiercią, a dla poparcia swych wywodów sięgali do cytatów z Pisma Świętego,
wplatając w treść arengi bezpośrednie cytaty, czy tylko adaptując fragmenty Ewangelii, mniej lub bardziej je modyfikując. Właściwy dobór cytatów wymagał zwykle
pewnego czasu potrzebnego na przemyślenie formy oraz znalezienie tych najbardziej
przystających do okoliczności, a może — i zapewne ma to również niemałe znaczenie
— i do panującej wówczas mody. Nie znajdziemy więc ich w aktach sporządzanych
na łożu śmierci. W testamentach sporządzanych zawczasu mamy jednak prawo się ich
spodziewać.
Nie dysponujemy żadnymi miarodajnymi badaniami mogącymi świadczyć, że
istniało coś w rodzaju „rankingu” czy „giełdy” cytatów na okoliczność testamentu,
z drugiej jednak strony upowszechniające się w XVII wieku rozmaite formy sylwiczne wśród szlachty polskiej same takie wnioski nasuwają. Źródłem cytatów nie
byłoby więc wyłącznie Pismo Święte, ale być może również odpisane fragmenty tak
popularnych okolicznościowych drukowanych mów pogrzebowych znamienitszych
przedstawicieli stanu czy wręcz inne testamenty.
Najbardziej popularnym cytatem występującym w arendze był fragment zaczerpnięty z Ewangelii św. Mateusza: „czujcie a bądźcie gotowi, bo dnia ani godziny nie wiecie”162. Występował od w rozmaitych wariantach łącznie aż 15 razy, choć
w niektórych przypadkach jego forma znacznie odbiegała od nowotestamentowego
pierwowzoru, mieszała się ze słowami modlitwy Zdrowaś Maryjo, wypaczała sens
cytatu. Zestawienie tych form prezentuje poniższa tabela.
Rok

Nr dokumentu

1604

2

czujcie a bądźcie gotowi, bo dnia ani godziny nie wiecie

1608

4

nie oznajmując czasu ani godziny

1610

7

czujcie, a bądźcie gotowi, bo dnia ani godziny nie wiecie

1614

8

chociaż jej czasu i godziny wiedzieć nie mogę

1627

26

której czasu i godziny żaden człek wiedzieć nie może

1636

44

a nie wiedząc czasu i godziny

1641

49

nie wiedząc czasu, dnia ani godziny

1650

60

a godziny i dnia, kiedy to na mię przyjść ma nie wiem

1651

61

wiadomości nie mając kresu zamierzonego ani pewnej godziny nie
wiedząc

Cytat

Fragment zaczerpnięty z Nowego Testamentu wg Biblii Gdańskiej: „Czujcież tedy; bo nie wiecie
dnia ani godziny, której Syn człowieczy przyjdzie”, Mateusz 25:13.
162
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Rok

Nr dokumentu

1656

69

ponieważ sobie człowiek jako godziny, tak miejsca śmierci naznaczyć
nie może

1657

70

czujcie, albowiem nie wiecie dnia ani godziny, to jest zejścia naszego

1671

84

ponieważ nie wiemy godziny śmierci naszej

1680

93

bądźcie gotowi, bo nie wiecie czasu ani godziny zejścia [z] tegoż świata

1689

97

a nie wiedząc dnia ani godziny śmierci swojej

1700

111

estote parati, quia nescitis horam neque diem

Cytat

Pozostałe cytaty cieszyły się umiarkowaną popularnością, choć zdecydowanie
wyróżniał się starotestamentowy fragment z księgi Izajasza: „umyśliłem za dobrego
zdrowia przykładem onego króla Ezechiasza, który z napomnienia Izajasza proroka
dom swój rozprawił”163 (10 razy).
Inne występowały okazjonalnie i może właśnie z tego powodu są interesujące,
świadczą bowiem o nietuzinkowości i oryginalności testatora. Oto niektóre z nich:
— „paucitas dierum meorum finietur brevi”164,
— „dies mei quasi umbra super terram et nulla est mora”165,
— „statutum est omnibus hominibus semel mori”166,
— „oczekiwał onej błogosławionej nadziei i przyjścia chwały wielkiego Boga
i Zbawiciela naszego, gdy przyjdzie sądzić żywe i umarłe”167,
— „homo natus de muliere brevi vivens tempore”168.
Poza Pismem Świętym inspiracją były również nauki świętych, z których szczególnym poważaniem cieszył się cytat ze św. Antoniego Padewskiego: „nic pewniejszego nie ma nad śmierć, nic zaś niepewniejszego nad dzień i godzinę śmierci”169.
Fragment zaczerpnięty ze Starego Testamentu: Izaj. 38: 1, wzmiankowany w testamentach nr 1, 6,
17, 18, 22, 23, 32, 48, 56, 103, choć bezpośrednio królu Ezechiaszu wspominają zaledwie dwa testamenty. Wiele innych, nieuwzględnionych tu, w dość odległej formie również nawiązuje do tego cytatu.
164
Cytat zaczerpnięty ze Starego Testamenu, Księgi Hioba: Hiob 10:20: „numquid non paucitas dierum meorum finietur brevi dimitte ergo me ut plangam paululum dolorem meum”, w przekładzie wg
Biblii Gdańskiej: „Izaż nie trocha dni moich? Przetoż przestań, a zaniechaj mię, abym się troszeczkę
posilił”. Dok. nr 110.
165
Cytat nieco zmieniony, zaczerpnięty ze Starego Testamentu, Paralipomenon 29:15: „Dies nostri
quasi umbra super terram et nulla est mora”. Dok. nr 110.
166
Fragment nowotestamentowego Listu do Hebrajczyków: Hebr. 9:27, w przekładzie Biblii Gdańskiej: „A jako postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd”. Dok. nr 18.
167
W zmienionej formie fragment 2 listu do Tymoteusza autorstwa św. Piotra, do którego nawiązuje
testator: Tym2 4:1 w przekładzie Biblii Gdańskiej: „Ja tedy oświadczam się przed Bogiem i Panem
Jezusem Chrystusem, który ma sądzić żywych i umarłych w sławnem przyjściu swojem i królestwie
swojem”. Dok. nr 18.
168
Cytat zaczerpnięty ze Starego Testamenu, Księgi Hioba: Hiob 14:1 w przekładzie Biblii Gdańskiej: „Człowiek, narodzony z niewiasty, dni krótkich jest, i pełen kłopotów”. Dok. nr 86.
169
Fragment z kazań św. Antoniego na Dzień zaduszny, wzmiankowany w testamentach nr 18, 23,
24, 26, 32, 35, 41, 48, 49, 63, 68, 92, 102, 106, 108.
163
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Dla jasności należy jeszcze podkreślić, iż jeden testament mógł zawierać wiele
cytatów z Pisma Świętego, o czym świadczą testamenty np. Bartłomieja Ostromieckiego (dok. nr 2), Jana Oleskiego (dok. nr 18), czy Bolesława Konojadzkiego
(dok. nr 48). Prawdziwą kopalnią cytatów jest jednak testament Kazimierza Kożuchowskiego (dok. nr 110).
Ostatnia część arengi zawierała zwykle wyznanie wiary. Przeważająca część publikowanych testamentów sporządzona została przez katolików. Udało się odnaleźć
zaledwie dwa testamenty, w których testatorzy wyznali wiarę ewangelicką. Były to testamenty Daniela Orzechowskiego z Turznic (dok. nr 7) oraz, co nie dziwi, kasztelana
chełmińskiego Fabiana Cemy (dok. nr 44). Niewątpliwie ewangeliczką była również
kuzynka Fabiana, Elżbieta z Cemów Polencowa (dok. nr 38), oraz Maciej Krokowski
(dok. nr 85), ich testamenty nie zawierały jednak arengi. Te znaczne dysproporcje w testamentach szlachty katolickiej i ewangelickiej w niniejszej edycji nie świadczą jednak
o tak znaczącej przewadze szlachty katolickiej w Prusach, ale jedynie o nadreprezentatywności źródeł proweniencji kościelnej nad innymi, co jest specyfiką Prus Królewskich
i zostało szerzej omówione w części poświęconej źródłom i kwerendzie archiwalnej.

Dyspozycje dotyczące duszy i ciała
oraz organizacji pogrzebu i legaty pobożne
Ta część testamentu zwykle rozpoczyna się od najpopularniejszego wśród zachowanych testamentów szlachty z Prus Królewskich cytatu z Pisma Świetego, a mianowicie fragmentu Psalmu 31 ze starotestamentowej Księgi Psalmów: „w ręce Jego św.
duszę moją oddawam” lub nawiązującego do niego fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza170, występujące w wielu niekiedy znacznie różniących się wersjach. Różnych
mutacji cytatu w powyższej edycji udało się znaleźć aż 41. Wszelkie odnalezione
wystąpienia wraz z ich odmianami prezentuje poniższa tabela:
Rok

Nr dokumentu

1604

2

in manus Tuas commendo Domine spiritum meum, redemisti me, Domine, Deus veritatis

1610

7

w ręce Jego św. duszę moją oddawam

1617

11

w ręce Jego św. ducha swego poruczam i oddawam

1620

14

ducha mego w ręce Jego św. poruczam

1623

17

Panu Bogu i Twórcy mojemu ducha mego oddam

1625

20

duszę moją poruczam i oddaję w ręce Jego najświętsze

Cytat

„W ręce twoje poruczam ducha mego; odkupiłeś mię, Panie, Boże prawdziwy!” — Psalm 31: 6
oraz „A Jezus zawoławszy głosem wielkim, rzekł: Ojcze! w ręce twoje polecam ducha mojego” —
Łuk. 23:46 w przekładzie wg Biblii Gdańskiej.
170
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Rok

Nr dokumentu

1626

23

tedy duszę moją w ręce Boga Wszechmogącego oddaję i polecam

1627

26

potem duszę moją Panu Bogu, […] w ręce Jego najświętsze, jako temu
Panu, od którego wprzód wyszła, oddawam

1629

32

Panu Bogu Wszechmogącemu i Błogosławionej Dziewicy Matce Bożej
Pannie Maryi i Wszystkim Świętym Bożym ducha naszego poruczamy

1631

34

duszę tedy swoją w ręce Przenajświętszej Trójcy, Bogu prawdziwemu
poruczając

1632

36

ducha mego w ręce Jego święte poruczam

1632

37

a Panu Bogu ducha mego w ręce Jego poruczam

1633

40

duszę moją Panu Bogu w ręce oddaję

1634

41

duszę moją Panu Bogu Wszechmogącemu, Stworzycielowi memu,
Najświętszej Pannie Maryi, Matce Bożej i Wszystkim Świętym, […]
w św. Boskie ręce Jego poruczam i oddaję Jego św. miłości

1636

44

duszę moją Panu Bogu, od którego ją mam, w najświętsze ręce Jego
oddawam

1641

47

duszę moją z nieba do ciała mego złączoną w ręce Odkupiciela mego
oddawam

1641

49

duszę moją grzeszną Stworzycielowi memu polecam i oddaję

1645

52

duszę moją w ręce Stworzyciela mego polecam

1650

60

Panu Bogu Stworzycielowi i Odkupicielowi memu duszę polecam

1651

61

ducha mego Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu polecam

1651

63

Duszę tedy moją prawowierną lubo grzechami obciążoną, […] Bogu
memu w ręce oddawam i poruczam

1654

66

duszę moją z nieba do ciała mego złączoną w ręce Odkupiciela mego
oddawam

1654

67

w ręce Pana Boga i Twórcy mego polecam ducha mojego

1657

71

tedy ducha mego Bogu Stworzycielowi i Odkupicielowi memu, od
któregom go wziął, oddaję w ręce Jego Przenajświętsze

1558

73

Duszę moją Panu i Stworzycielowi memu oddawam

1668

81

duszę moją, krwią nieprzepłaconą Zbawiciela mojego odkupioną,
w ręce Jego Boskie ofiaruję

1671

83

duszę moją Panu Bogu Stwórcy memu w ręce, od którego oną mam
oddaję

1671

84

Duszę swoją grzeszną jednak nad ciało droższą w ręce miłosierdzia
Bożego porucza

1673

86

Onemu duszę moją w ręce Jego przenajświętsze, pokornie suplikując

Cytat
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Rok

Nr dokumentu

1675

87

duszę moją drogą krwią Chrystusową odkupioną temuż Panu w ręce
Jego przenajświętsze

1678

91

duszę moją oddaję Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, Najświętszej Pannie Maryi dobrodziejce mojej, Aniołowi Stróżowi, patronowi
mojemu św. i Wszystkim Świętym Bożym

1679

92

duszę moją, kiedykolwiek z tego mizernego ciała wynidzie, w ręce
Boga mego zalecam i oddaję

1680

93

polecając i oddając duszę moją Bogu w Trójcy Jedynemu i Matce Jego
Przenajświętszej i Wszystkim Świętym

1682

94

duszę moją Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, Najświętszej
Pannie Marii dobrodziejce mojej, św. Kazimierzowi, patronowi memu
w wieczną oddaję opiekę

1691

100

duszę moją, kiedy się rozłączy z tym mizernym ciałem, w ręce Odkupiciela mego polecam

1694

102

duszę moją Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, w rany Jezusa składam

1694

103

tedy ducha mego w Jego przenajświętszą opiekę poruczam

1696

106

Duszę i ciało moje niewinną krwią Jezusa Chrystusa odkupione temuż
Panu w rękę Jego przenajświętszą oddaję

1697

108

ducha mego uni in Trinitate Deo w wierze św. rzymskiej katolickiej
tymi słowy: in manus Tuas Domine comendo spiritum meum oddaję
i polecam

1697

109

duszę moją Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu,
jako Stwórcy mojemu w ręce Jego przenajświętsze oddaję

1700

111

duszę w ręce Boga Stwórcy i Odkupiciela mego oddawam

Cytat

Łatwo wywnioskować z powyższego zestawienia, iż od połowy wieku forma
zaczyna się powoli rozrastać, by pod koniec wieku z prostego zapisu stać się figurą
barokową, w którą wplecione są również inne cytaty (dok. nr 108), czy chociażby
odwołania do Nowego Testamentu. Popularność cytatu jest o tyle zrozumiała, iż
zaraz po jego wykorzystaniu, często jeszcze w tym samym zdaniu, czynione były
dyspozycje dotyczące ciała. Nierzadko też w tym miejscu następowało odwołanie
do męczeńskiej śmierci Chrystusa na krzyżu i przelaniu krwi jego. Jak wykazuje
tabela, cytat był na tyle popularny, że być może w świadomości spisujących zatracił
swe biblijne korzenie i stał się kolejnym, niemalże obowiązkowym zwrotem świeckim, używanym na równi z wymaganym prawem: „będąc zdrowym na umyśle”.
Następujące po nim dyspozycje dotyczące ciała i ewentualnego pogrzebu miały
już znaczenie praktyczne. Większości testatorów nie było obojętne miejsce pochówku, jak jednak wskazuje lektura testamentów, najchętniej chowano się we własnej
parafii, wyjątkowo w miejscach innych niż parafia, nad którymi rodzina lub testator
sprawowali bezpośredni patronat.
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Poza parafią kazali się pogrzebać m.in.: kasztelan chełmiński Stanisław Niemojewski (dok. nr 15) (kościół świętych Janów w Toruniu), kasztelan gdański Dymitr
Wejher (dok. nr 29) (kościół karmelitów w Gdańsku), Wawrzyniec Polański (dok.
nr 47) (kościół bernardynów w Lubawie), Stanisław Loka (dok. nr 58) (kościół
cysterski w Pelplinie), Grzegorz Debrzyński (dok. nr 61) (kościół bernardynów
bydgoskich), Mateusz Mroczkowski (dok. nr 63) (kościół franciszkański w Łąkach Bratiańskich), Helena z Konojad Jawkina (dok. nr 66) (kościół franciszkanów
w Chełmży) czy chorąży malborski Jan Komorski (dok. nr 92) (kościół jezuitów
bydgoskich). Jak widać, wszelkie lokalizacje poza parafią dotyczyły klasztorów,
z którymi testatorzy byli szczególnie związani. Nie są to wszystkie przypadki
znanych pochówków pozaparafialnych. Szczególną popularnością wśród testatorów, których testamenty są publikowane w niniejszym zbiorze, cieszyły się klasztory franciszkańskie w Chełmży i Łąkach Bratiańskich. Nieszczęśliwie oba nie
przetrwały do naszych czasów.
Zdarzało się, że testator nie miał pewności, gdzie spotka go śmierć, dawał wówczas dyspozycje w odniesieniu do pochówku w miejscu śmierci (Melchior Jaworski,
dok. nr 26):
A ciało swe, gdy się z duszą moją rozdzieli, ziemi, z której poszło, odkazuję i odlecam i proszę, aby prędko, to jest po śmierci mojej, najdalej w trzech niedziel przy
kościele tamecznym, kędy Pan Bóg ciało i duszę rozdzieli, pochowane było przed
wielkim ołtarzem. Na który pogrzeb mój aby był uczciwie i dostatecznie z ceremoniami kościelnymi zwyczajnemi odprawione, także i na ubogie, rachując w to
i kamień nagrobkowy, na którym napis z herbem moim ojczystym, który taki jest:
podkowa w niej krzyż, a na wierzchu drugi krzyż, żeby był, 300 zł pol. odlecam
i naznaczam.

Jednak same informacje na temat szczegółów pogrzebu w testamentach szlachty
pruskiej są rzadkością. Dokładne wskazówki dotyczące organizacji pogrzebu pozostawił wojewoda malborski Samuel Konarski (dok. nr 41):
Ciało moje grzeszne w kościele topolińskim w grobie rodziców moich miłych bez
wszelakiej próżnej pompy schować mają takim sposobem. Truna, w którą ciało ma
być złożone, niechaj będzie z drzewa płótnem a smołą obwarowana, kirem czarnym
obita. Ciała mego niechaj nie ubierają w żadne drogie szaty, ale gzło długie, którym
by się ciało okryło, z płótna prostego grubego domowego niechaj mi w grób dadzą.
Truna niechaj nie będzie nakryta aksamitem, ale suknem prostym czarnym. Niechaj
wiozą ciało moje parą koni do grobu, gdyż nie baczę, żeby ich było więcej potrzeba.
Gdy do grobu ciało moje doprowadzą, niechaj mi nie budują żadnych katafalków ani
majestatów w kościele, bo zaprawdę nie może to być bez obrazy Bożej, żeby ciało
i ścierw człowieka grzesznego (jakim ja jest), który nic dobrego przez wszystek
wiek żywota swego nie czynił, miało być złożone w kościele przed ołtarzem, gdzie
Chrystus Pan w Najświętszym Sakramencie jest obecnym, z taką pompą i z takim
majestatem, z jaką pospolicie tu w Polsce ciała ludzkie chować zwykli. Na co się
bowiem jeszcze ma pysznić proch i ziemia idąc do grobu po śmierci? Złożą tedy ciaDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ło moje bez wszelakiej pompy na gołą ziemię. Trunę czarnym suknem nakrywszy,
a po odprawieniu Mszy świętych i egzekwii włożą mię do grobu rodziców moich.
Co wszystko żeby tak, a nie inaczej odprawiono, tą ostatnią wolą moją proszę o to
najmilszej małżonki mojej i PP opiekunów, gdyż nie przyczyta [s] tego nikt jakiemu skąpstwu jej abo niedostatkowi, kiedy się to każdemu powie, że tak[a] była
wola moja. Raczej to co się miało wydać na tę próżną pogrzebową pompę, niechaj
to obróci małżonka moja na ubogich, na Msze święte do klasztorów, żeby za mię
grzesznego Pana Boga prosili.

Znacznie mniejsze wymagania co do pogrzebu postawił kasztelan gdański Dymitr Wejher (dok. nr 29):
A proszę, żeby ciało oddane było w karmelitańskim kościele, jednak proszę, żeby
bez wszelkiego sumptu, tylko kapłanów i ubogich było dostatek. A proszę, żeby
temu kościołowi oddano było 1 500 zł, gdzie będę leżał. Na trunę proszę, żeby proste sukno było, ażeby ciało odwiezione [k. 12] było do klasztora, ażeby wedle zwyczaju klasztornego pogrzebione było. O kamień proszę na sklep.

oraz Zofia z Lubodzieskich Elzanowska (dok. nr 49):
Na pogrzeb mój aby kap na koniach, ani też próżnych ceremonii nie było. Trumnę
obić falendyszem czarnym, na wierzchu płótnem i suknem nakryć kupiwszy. Na
pogrzeb 50 zł naznaczam.

Sporo jest natomiast zaleceń ogólnych. Testatorzy prosili o pogrzeb „przystojny obyczajem chrześcijańskim” (np. Bartłomiej Ostromiecki, dok. nr 2, Daniel
Orzechowski, dok. nr 7, Barbara z Kukowskich Domaszewska, dok. nr 37), niekiedy w przygotowanym wcześniej grobowcu rodzinnym „tam gdzie leży ciało
Pana małżonka mojego nieboszczyka i przodków moich, w sklepie ode mnie zmurowanym przed ołtarzem wielkim” (Barbara z Loków Balińska, dok. nr 11) lub
upatrzonym uprzednio miejscu: „Ciało proszę aby było pogrzebione przyszedłszy
do chóru po prawej ręce pod oknem przed ostatnim ołtarzykiem w kącie w Toruniu, na którym aby się Najświętsza Ofiara za duszę moją odprawowała” (kasztelan
chełmiński Stanisław Niemojewski, dok. nr 15). Zwykle też przy takiej okazji testatorzy specjalnie przeznaczali określone testamentem kwoty.
Tzw. legaty pobożne w pierwszej kolejności kierowane były do miejsc przyszłego
pochówku testatora oraz do miejsc spoczynku przodków i innych krewnych. W zależności od możliwości finansowych kolejne zapisy adresowano do innych okolicznych kościołów oraz klasztorów. Studiując lekturę testamentów, udało się wyłowić
blisko 50 klasztorów z terenu Prus Królewskich oraz ziem ościennych, w których
testatorzy lokowali swe legaty, w zamian prosząc najczęściej o szczerą modlitwę,
niekiedy określając szczegółowo typ modlitw, liczbę i czas ich odprawiania.
Wiek XVII przyniósł odnowę życia religijnego. Na terenie Prus Królewskich od
końca XVI trwało odzyskiwanie kościołów z rąk innowierców, zasiedlano opustoszałe
klasztory, powstawały też nowe. Następowały zmiany w obyczajowości i religijności
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zarówno księży, jak i ludzi świeckich171. Znalazło to swoje odzwierciedlenie również
w zapisach testamentowych, chociaż dało się zauważyć pewne tendencje, które musiały przełożyć się nie tyle na odnowę życia religijnego, ale ogólnie na wzrost pobożności.
Dopiero od drugiej połowy lat 20. XVII wieku, czyli od wyniszczającej Prusy Królewskie wojny ze Szwecją, nastąpiło wyraźne zwiększenie liczby zapisów.
Działania wojenne, przemarsze wojsk oraz towarzyszące im rozprzestrzeniające
się i wspominane również w testamentach „morowe powietrze” były wystarczającymi dowodami kary boskiej, która zapewne miała swój udział we wspomnianym wzroście religijności. Beneficjentami stały się oczywiście instytucje kościelne,
a w szczególności zakony żebrzące, z którymi szlachta utrzymywała żywe kontakty. Umacniała je kwesta, główne źródło utrzymywania się tych konwentów.
Poniższe zestawienie prezentuje liczbę legat rozpisaną na poszczególne zgromadzenia zakonne:
— benedyktynki — Chełmno 3, Grudziądz 2, Toruń 6, Żarnowiec 2;
— bernardyni — Bydgoszcz 4, Górka Klasztorna 1, Kalwaria Zebrzydowska 1,
Lubawa 6, Nowe nad Wisłą 21, Poznań (bernardynki) 1, Skępe 3, Świecie
nad Wisłą 12;
— cystersi — Koronowo 1, Owińska (cysterki) 1, Pelplin 3;
— dominikanie — Chełmno 18, Gdańsk 9, Gidle 1, Owrucz 1, Tczew 7, Toruń 11;
— franciszkanie reformaci — Bydgoszcz 1, Chełmno 21, Chełmża 8, Dobrzyń
1, Dzierzgoń 3, Łabiszyn 2, Łąki Bratiańskie 6, Podgórz (Dybów, obecnie
Toruń) 8, Pyzdry 1, Stolcemberg (obecnie Chełm, dzielnica Gdańska) 3, Wejherowo 2, Włocławek 2;
— jezuici — Braniewo 1, Bydgoszcz 1, Chojnice 1, Grudziądz 3, Malbork 3,
Szotland (obecnie Stare Szkoty, dzielnica Gdańska), Toruń 1;
— karmelici — Bydgoszcz 6, Gdańsk 5, Obory 1, Poznań 1 (i karmelitanki 1);
— kartuzi — Kartuzy 1;
— norbertanki — Żukowo 2;
— paulini — Częstochowa 1, Topolno 2.
Jak widać, przeważająca liczba zapisów była kierowana na klasztory męskie,
a szczególną estymą cieszyli się bernardyni nowscy, franciszkanie i dominikanie chełmińscy. Może zastanawiać mała popularność benedyktynek chełmińskich
— głównego centrum odnowy duchowej w regionie172 — oraz toruńskich, chociaż
u podstaw tego zjawiska mogły lec przyczyny czysto ekonomiczne. Szczególnie benedyktynki toruńskie w początkach XVII wieku, kierowane przez energiczną ksienię
Zofię Dulską, skutecznie walczyły o odzyskanie dawnych posiadłości zakonnych173,
Szerzej, zob. M. Kosman, Prusy Królewskie — stosunki wyznaniowe, [w:] Historia Pomorza, t. 2,
cz. 2, pod red. G. Labudy, Poznań 1984, s. 221–270; K. Górski, Zarys dziejów duchowości w Polsce,
Kraków 1986, s. 195–207.
172
Kronika benedyktynek chełmińskich, wyd. W. Szołdrski, Pelplin 1937; K. Górski, Matka Mortęska, Kraków 1971; M. Borkowska, Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej, Lublin 2010, s. 290.
173
W. Nowosad, Dobra ziemskie benedyktynek toruńskich i walka o ich utrzymanie w czasach ksieni
Zofii Dulskiej ([1588–] 1599–1631), „Studia Pelplińskie” 42, 2010, s. 261–288.
171
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a w późniejszym okresie również twardo egzekwowały legaty zapisów testamentowych. Być może sami testatorzy, a zapewne i ich spadkobiercy mogli obawiać się walecznych panien zakonnych, na wszelki wypadek czyniąc zapisy na „spokojniejsze”
zgromadzenia. Mogło być też i tak, iż spadkobiercy, znając treść testamentów, zatajali je i powstrzymywali się od wpisów w księgach sądowych, chroniąc tym samym
majątek przed roztrwonieniem.
Klasztory bernardyńskie na terenie Prus Królewskich, o których mowa w testamentach, powstały głównie już w XVII wieku, były więc dla testatorów fundacjami nowymi, wymagającymi wsparcia w swej rozbudowie. I tak najwcześniej, bo
już w 1584 roku, biskup chełmiński Piotra Kostka przekazał do prowincji polskiej
opustoszały klasztor prowincji saskiej w Lubawie174. Do opustoszałego klasztoru
prowincji saskiej w Nowem nad Wisłą bernardynów wprowadził w 1604 roku jeden
z testatorów, Jerzy Konopacki, i tam został pochowany175. W Świeciu nad Wisłą
klasztor powstał w 1625 roku za sprawą magistratu, proboszcza i miejscowej szlachty — Jerzego z Bąkowa Jackowskiego, sędziego ziemskiego świeckiego, oraz braci
Jana i Stanisława Wiesiołowskich, ławników ziemskich świeckich176.
Funkcjonujący od średniowiecza klasztor cysterski w Pelplinie177 w województwie pomorskim był miejscem grzebalnym dla dwóch testatorów, Eufrozyny z Knutów Kosowej, kasztelanowej elbląskiej i starościny borzechowskiej (dok. nr 53),
i Stanisława Loki (dok. nr 59).
Podobnie średniowieczny rodowód miały cztery wymienione w znanych nam
testamentach klasztory dominikańskie, w Chełmnie, Gdańsku, Tczewie i Toruniu178. W gdańskim najprawdopodobniej pochowany został Mirosław Konarski,
podkomorzy malborski (dok. nr 68), w chełmińskim — Krystyna ze Skotnickich
Pawłowska (dok. nr 67) i Michał Kijewski (dok. nr 87)179.
Również trzy klasztory franciszkanów reformatów — w Chełmnie, Chełmży i Toruniu istniały w Prusach od dawnych czasów. Pięć nowych powstało
w XVII wieku. W Łąkach Bratiańskich (1624 i 1639) fundatorem był Paweł Jan
Działyński, wojewoda pomorski180; na Podgórzu pod Toruniem (1641) — Kasper

Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, pod red. H. E. Wyczawskiego,
Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 184–185.
175
Tamże, s. 233–235.
176
Tamże, s. 362; ABKr, W–64, s. 2, 14.
177
J. Ciemnołoński, J. S. Pasierb, Pelplin, Wrocław 1978; K. Bruski, A. Konieczny, Pogódki–Pelplin,
[w:] Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 2, Poznań 1999, s. 299–313.
178
Ostatnio D. A. Dekański, Kilka uwag o dominikanach na Pomorzu Gdańskim i w państwie zakonu
krzyżackiego w Prusach okresu średniowiecza z uwzględnieniem propozycji badawczych i ich koordynacji, [w:] Dzieje dominikanów w Polsce XIII–XVIII wieku. Historiografia i warsztat badawczy
historyka, Lublin 2006, s. 89–102.
179
Dla tych pochowanych brak jakichkolwiek inskrypcji, A. Grześkowiak–Krwawicz, K. Szyszkiewicz, Zabytki epigraficzne kościoła św. Mikołaja w Gdańsku, „Rocznik Gdański” 48, 1988 [druk:
1989], z. 1, s. 151–176.
180
M. Sobieraj, Fundacje klasztorów franciszkańskich w Rzeczypospolitej XVII–XVIII w., [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce, cz. I, Niepokalanów 1998, s. 207.
174
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Działyński i Stanisław Sokołowski, kasztelan bydgoski (1644)181; w Wejherowie
(1649) — jeden ze znanych nam testatorów, Jakub Wejher, wojewoda malborski
(tam też został pochowany)182. Dwa następne powstały w 1666 roku w Stolcembergu
(obecnie Chełm, dzielnica Gdańska) z fundacji kapituły włocławskiej oraz w 1678
roku w Dzierzgoniu (Kiszporku) z fundacji wojewody malborskiego Jana Ignacego
Bąkowskiego183.
Jezuici to młodszy z zakonów. Jeden z testatorów, Samuel Konarski, wojewoda
malborski, wzmiankował założone w 1565 roku pierwsze kolegium jezuickie na ziemiach Polski w Braniewie na Warmii jako odpowiednie miejsce nauki swoich dzieci
(dok. nr 41), nota bene również swoją alma mater184. W Prusach Królewskich jezuickie rezydencje i kolegia powstały także: w Chojnicach (1620) — założone przez
proboszcza Jana Doręgowskiego185, Malborku186 (1618) i Grudziądzu187 (1622) —
powołane z inicjatywy biskupa chełmińskiego Jana Kuczborskiego (w Grudziądzu
został pochowany jeden z testatorów — Jan Działyński, wojewoda chełmiński; dok.
nr 55), Starych Szkotach (Szotlandzie) na przedmieściach Gdańska (1592) — założone przez biskupa Hieronima Rozrażewskiego188 oraz w Toruniu (1593) z fundacji
ksieni benedyktynek Magdaleny Mortęskiej189.
Karmelici w Gdańsku funkcjonowali od połowy XIV wieku, jednak dopiero
po wojnie 13–letniej na stałe ulokowali się w zbudowanym przez siebie kościele
na terenie dawnego szpitala św. Jerzego190. Jak wspomniano, tu kazał pochować
się kasztelan gdański Dymitr Wejher (dok. nr 29). O to prosili również Stanisław
Świętosławski, skarbnik ziemi dobrzyńskiej (dok. nr 70), oraz Jan Wiesiołowski
(dok. nr 74).
Podobnie od średniowiecza działali kartuzi w Kartuzach pod Gdańskiem. Epitafium i grobowiec dla siebie i rodziny fundował w kaplicy kościelnej Wszystkich
Świętych kolejny z testatorów — Zygmunt Ferdynad Szczepański, starosta mirachowski (dok. nr 75)191.
M. Sobieraj, Fundacje…, s. 214; J. Domasłowski, Kościół świętych Piotra i Pawła i klasztor franciszkanów (dawniej reformatów) na Podgórzu w Toruniu, Toruń 2007.
182
M. Sobieraj, Fundacje…, s. 214; O. Grzegorza Gdańskiego Kronika Klasztoru…
183
G. Trybalski, Klasztor oo. Reformatów w Gdańsku–Chełmie w latach 1666–1813, „Pietas et Studium” 5, 1960, nr 3, s. 157–174, zwłaszcza 160; M. Sobieraj, Fundacje…, s. 214.
184
EWJ, hasło: Braniewo; Uczniowie–sodalisi gimnazjum jezuitów w Brunsberdze (Braniewie)
1579–1623, oprac. M. Inglot, przy współpracy L. Grzebienia, Kraków 1998, s. 159.
185
EWJ, hasło: Chojnice.
186
Tamże, hasło: Malbork.
187
Tamże, hasło: Grudziądz.
188
Tamże, hasło: Gdańsk; S. Kościelak, Jezuici w Gdańsku od drugiej połowy XVI do końca
XVIII wieku, Gdańsk 2003.
189
EWJ, hasło: Toruń; Jezuici w Toruniu 1596–1996. Materiały konferencji zorganizowanej w Toruniu 17–23 listopada 1996 r. z okazji Jubileuszu 400 lecia przybycia Jezuitów do miasta, pod
red. K. Maliszewskiego i W. Rozynkowskiego, Toruń 1997.
190
SGKP II, s. 524.
191
P. Czaplewski, Kartuzja kaszubska, Gdańsk 1966, K. M. Kowalski, Dawne inskrypcje pomorskie,
Gdańsk 2001, s. 79–82.
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Także średniowieczny rodowód ma klasztor norbertanek w Żukowie pod Gdańskiem, założony w 1210 roku przez księcia Mestwina, fundacja ta odnowiona została
w końcu XVI wieku w duchu reformy potrydenckiej192. To jedno z najbardziej znanych miejsc donacyjnych szlachty pomorskiej193, jednak niewiele źródeł z północnych obszarów dawnego województwa pomorskiego zredukowało również niemal
do zera liczbę testamentów z tego terenu, przez co nie jesteśmy w stanie odtworzyć
choćby w najmniejszym stopniu liczby legat na klasztor.
Ostatnim z omawianych zakonów na terenie Prus Królewskich są paulini. W Topolnie w pow. świeckim w województwie pomorskim osadziła ich w 1685 roku
miejscowa rodzina, Konarscy herbu Kolczyk, Adam Zygmunt, kanonik warmiński,
z bratem Andrzejem, podkomorzym pomorskim194. Wcześniej pochowany został
w miejscowym kościele jeden z testatorów, Samuel Konarski, wojewoda malborski
(dok. nr 41).
Poniżej podajemy zestawienie obdarowanych przez testatorów klasztorów znajdujących się poza granicami Prus Królewskich. W bliskiej odległości leżały konwenty bydgoskich bernardynów (1480) i jezuitów (1617), bernardynów w Górce
Klasztornej na Krajnie (1636) i w Skępem w ziemi dobrzyńskiej (1498), tamże
też karmelitów w Oborach (1605), gdzie pochowano Kazimierza Malanowskiego
z Gajewa (dok. nr 94), cystersów w Koronowie (1288), franciszkanów reformatów w Dobrzyniu (XIV w.) i Łabiszynie (1594), nieco dalej, we Włocławku, tych
samych franciszkanów (1625). Z Wielkopolski wzmiankowano poznańskie bernardynki (1594), karmelitanki (1665) i karmelitów (1618), dalej cysterki w Owińskach
pod Poznaniem (1250), franciszkanów reformatów w Pyzdrach (XIII w.). Obdarowane zostały też klasztory dalej położone, w południowej Polsce — dominikanie
w Gidlach w ziemi sieradzkiej (1615), paulini w Częstochowie (1382) i bernardyni
w Kalwarii Zebrzydowskiej pod Krakowem (1604). W Owruczu na Ukrainie testament spisał pochodzący z Prus żołnierz, Wojciech Przywidzki (dok. nr 103) i tam
polecił się pochować, zapisując legaty owruckim dominikanom (1688).

Rozporządzenia majątkowe
Jest to niewątpliwie jeden z najważniejszych lub wręcz najważniejszy z elementów
budowy testamentu, i to właśnie z jego powodu testament sporządzano. Bez wyjątku wszystkie testamenty zawierają rozporządzenie majątkowe, mimo że w wypadku Prus Królewskich dyspozycje podlegały pewnym ograniczeniom.
M. Borkowska, Zakony żeńskie…, s. 360–361; W. Szołdrski, Miscellanea żukowskie, „Nasza
Przeszłość” 6, 1957, s. 327–377: wydany przez Szołdrskiego anonimowy rękopis nie jest autorstwa
komendarza żukowskiego Jana Gamratowskiego, charakter pisma przechowywanego w Muzeum Parafialnym w Żukowie rękopisu jednoznacznie wskazuje na Jana Gotfryda Borka, znanego historyka
Kościoła na Pomorzu, w 1748 roku kapelana żukowskiego.
193
Świadczy o tym nekrolog, Das Totenbuch.
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Encyklopedia kościelna, t. 18, wyd. M. Nowodworski, Warszawa 1892, s. 497–500.
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Dyspozycje majątkiem ruchomym, jak również sumami zapisanymi na dobrach
znajdowały się całkowicie w gestii testatorów i mogli nimi rozporządzać (i rozporządzali) jak tylko chcieli. Gwarantowały im to tak konstytucje sejmowe195, jak też
własne prawo krajowe obowiązujące w Prusach Królewskich. Gromadzony przez
całe życie ruchomości były rozdawane testamentami według upodobań testatora
i zasług osób go otaczających. Zapisy testamentowe stawały się też ostatnią okazją
nagrodzenia osób szczególnie bliskich, ale też niekiedy wyrażenia niechęci do tych,
z którymi pozostawali w wieloletnich sporach. Te ostatnie zapisy są szczególnie
interesujące, rzucają bowiem światło na zagmatwane stosunki międzyludzkie, które
nie zawsze są uchwytne w innych źródłach. Przykłady takie — nieliczne — znajdujemy również w testamentach szlachty pruskiej i bodajże nigdy w stosunku do
najbliższych członków rodziny.
Szczególnie obrażony na swego kucharza był Krzysztof Konopacki (dok. nr 6),
którego potraktował mniej hojnie niż innych poddanych za bliżej nieokreślone
występki:
Marcinowi, kucharzowi, myślałem zawżdy dobrze uczynić, ale mię nieposłuszeństwem swym, swawolnem życiem, niewdzięcznością, częstym mię gniewaniem
i frasowaniem od tego zrażał, zaczym też gotowa przyczyna — mały nań mieć respekt. Jednak żem go wychował, tedy mu odliczam na tymże domu w Nowem 100
fl. do tego siwego podjezdka, na którym zwykł jeździć, gotowizną 10 fl.

Zdarzały się jednak przypadki, gdy wyjęcie z testamentu było spowodowane już
wcześniejszymi dyspozycjami ojcowskimi względem dzieci. Tak postąpił np. podkomorzy malborski Mirosław Konarski (dok. nr 68) względem swego syna:
Przepomniałem syna mego, któremu nic nie odkazuję, dosyć jemu[m] dał, bom mu
prace krwawe moje w majętnościach oddał.

Niekiedy jednak żyjący w ubóstwie testator nie miał czego legować. Oczywiście
wtedy najczęściej nie pojawiały się też zapisy. W jednym tylko przypadku sporządzający swą ostatnią wolę tłumaczył się ze swej biedy (testament Jana Łąckiego,
dok. nr 104):
Przyjaciołom moim, jako braciom, bratankom, siostrzankom nic nie leguję ani
zapisuję, bo nie masz czego, tylko na chwałę Bożą, żeby duszy mojej pomocą było
do zbawienia.

Rozporządzenia ruchomości dotyczyły gotówki, kosztowności, sprzętów domowych, inwentarza żywego, bibliotek, ale również zapisów na dobrach, których
jednak nie należy traktować jako dyspozycji nieruchomościami. Była to wyłącznie
Volumina constitutionum. Volumen 1 1493–1526, do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996, s. 227, 310. Szerzej o tym B. Popiołek, Woli mojej ostatniej…,
s. 14. Tam też wcześniejsza literatura.
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jedna z form lokaty sum pieniężnych. Dyspozycji niekiedy było tak wiele, iż testament przeradzał się w spis ruchomości. Chyba najbardziej obszerny pod tym
względem był testament Jana Antoniego Wołczańskiego (dok. nr 105), którego spis
ruchomości i dyspozycje w stosunku do nich przybrały formę tabeli.
Nieco inaczej rzecz miała się z nieruchomościami. Już od początku XVI wieku konstytucje sejmowe (te same, które zezwalały na dyspozycje ruchomościami
w testamentach) zakazywały dysponowania nieruchomościami dziedzicznymi
oraz zastawami. Były to jednak przepisy bardzo ogólne. Pod tym względem Prusy
Królewskie posiadały bardziej uporządkowane prawodawstwo, na straży których
stały przepisy prawa chełmińskiego. W 1476 roku król Kazimierz Jagiellończyk
w celu ujednolicenia praw prowincji miejskie prawo chełmińskie rozciągnął również na wszystkie dobra ziemskie w Prusach Królewskich. Od tego czasu postanowienia prawa chełmińskiego dotyczące dyspozycji majątkiem obowiązywały
również szlachtę pruską196. Przez kolejne 100 lat próbowała ona uwolnić się od
ciążących jej coraz bardziej przepisów, lecz dopiero w 1599 roku udało jej się
to po wprowadzeniu tzw. Korektury Pruskiej, zmodyfikowanego prawa chełmińskiego obejmującego szlachtę. W kwestii dóbr nieruchomych korektura stawiała
sprawę jasno — podobnie jak w Koronie — zakazując dyspozycji nieruchomościami w testamentach197. Prawo spadkowe jednocześnie ściśle określało prawa
sukcesorów, które jeśli zostałyby naruszone testamentem, mogłyby doprowadzić
do jego obalenia w postępowaniu procesowym.
Tym bardziej może dziwić, że testamenty, wbrew obowiązującemu prawu, od
czasu do czasu przemycały takie dyspozycje, choć znaczną część, nawet w świetle
obecnej wiedzy, da się do pewnego stopnia wytłumaczyć.
Po raz pierwszy spotykamy się z zapisem nieruchomości w testamencie Anny
z Kretkowskich Pieczewskiej (dok. nr 14), gdy testatorka „oddalając” od posagu
i dóbr wszystkich swoich krewnych, jedynym sukcesorem ustanowiła męża. Sęk
w tym, iż nie mamy żadnych informacji o rodzeństwie i dzieciach testatorki. Wszystko na to wskazuje, iż najbliżsi krewni po prostu już nie żyli, a pozostali mogli być co
najwyżej rodzeństwem ciotecznym lub stryjecznym i ich dziećmi.
Tych wątpliwości nie ma w wypadku ostatniej woli kasztelana chełmińskiego
Fabiana Cemy (dok. nr 44), który również swym testamentem dobra swe dziedziczne zapisał córce Annie:
Dobra moje dziedziczne wszystkie ruchome i nieruchome, ile mi ich Pan Bóg po
blisko przeszłej wojnie zostawił, dziedzicznym prawem i z miłości ojcowskiej, nie
mając innego potomstwa ukochanej córce mej, którą unicam haeredem bonorum
meorum omnium czynię, oddawam.
Przepisy obejmujące postępowanie i dyspozycje majątkiem w prawie starochełmińskim zostały zawarte w całej jednej księdze prawa, złożonej ze 108 artykułów, Prawo starochełmińskie 1584
(1394), pod red. W. Maisla i Z. Zdrójkowskiego, przekł. A. Bzdęga i A. Gaca, Toruń 1985, s. 101–127.
197
„Testamenta autem de bonis mobilibus quibuscunque, non autem de immobilibus, qui factionem
testamenti habuerint, condere eis liberum erit”, VL, t. 6, s. 271.
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Także w tym jednak wypadku zapis nie pociągał za sobą żadnych niespodziewanych skutków prawnych, gdyż Anna była jedyną pozostałą przy życiu spadkobierczynią kasztelana.
Nieco inaczej było w przypadku zapisów burgrabiego grodzkiego chełmińskiego Stanisława Bielickiego (dok. nr 22), który żonie swej
Elżbiecie z Ruscza, ponieważ się przed aktami przedeckimi wyzuła z oprawy, fl. 200
gotowych, nadto wszystkie dobra, które w Prusiech mam, ruchome i nieruchome,
gieradę, sprzęt, bydło, stado, zasiewek sprzątniony i cokolwiek w domu się najdzie,
wiecznie leguję i daruję, które dobra po śmierci zaś jej, potomkowi małżonki mej,
a nie krewnym moim służyć będą.

Bielicki pochodził jednak z Wielkopolski i był pierwszym, który nabył dobra
w Prusach. Praw do nich nie mogli więc dochodzić jego krewni, gdyż ich nie odziedziczył, tylko nabył nowe z prawem dziedzicznym. Jedynymi dziedzicami tych dóbr
była więc małżonka i zrodzony z niej potomek. O dobrach wielkopolskich testator
nawet nie napomknął, mimo że przynajmniej jego potomek mógł mieć do nich prawa.
Kolejny przypadek dotyczy Grzegorza Debrzyńskiego (dok. nr 61), który
odziedziczywszy po zmarłej małżonce dobra Miedzno w pow. świeckim zapisał je
testamentem swemu bratu Janowi. I tu sprawa raczej jest jasna. Małżonka testatora,
Konstancja Gądecka, była jedynaczką i wszystko na to wskazuje, że ostatnią przynajmniej z tej linii rodu. Debrzyński był więc jedynym i naturalnym sukcesorem po
małżonce. Wiadomo, iż miał brata Jana oraz przynajmniej dwie siostry: Katarzynę
i Barbarę, które nie miały jednak prawa do tych dóbr, gdyż Korektura Pruska wykluczała z dziedziczenia córki, poza tym nie były to dobra dziedziczne Debrzyńskich.
Dyspozycje testamentowe (może nawet poprzedzone innymi sporządzonymi wcześniej aktami darowizny) nie stały więc w sprzeczności z prawem dziedziczenia.
Spadkobierców i bezpośrednich sukcesorów nie miał również Jan Wiesiołowski
(dok. nr 74), który dobra dziedziczne przekazał bratu stryjecznemu Tomaszowi.
Bardziej dyskusyjne są zapisy testamentowe Macieja Drywy Zakrzewskiego
(dok. nr 88), który mając synów z dwóch małżeństw, starszemu zadysponował dobra ojczyste, młodszemu macierzyste po drugiej żonie, matki młodszego, mimo iż
formalnie młodszy też miał prawa do dóbr ojczystych.
Niestety, nie znamy podstawy działań Elżbiety z Cemów Polencowej (dok.
nr 38), która spisując swój testament zadysponowała dobra dziedziczne tylko jednemu z synów — Krzysztofowi. Skądinąd wiadomo, że Elżbieta miała aż pięciu
męskich potomków, z których przynajmniej czterech ją przeżyło. Zapis testamentowy stał więc w jawnej sprzeczności z Korekturą Pruską, chyba że zaistniały inne
przesłanki, o których nic nam dziś nie wiadomo.
Jak widać, większość cytowanych tu zapisów nieruchomości mimo bezprawnego ich umieszczenia w testamentach pozostawała w zgodzie z prawem spadkowym
i była raczej przypomnieniem zobowiązań innych spadkobierców wobec sukcesorów
niż rzeczywistą dyspozycją. Zapewne żaden z testatorów nie zdecydowałby się na
sporządzenie testamentu jawnie występującego przeciwko prawnym sukcesorom,
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gdyż kończyłoby się to niechybnym podważeniem dokumentu i zapewne jego unieważnieniem. Nie mogli sobie na to pozwolić również obdarowywani, szczególnie
niezwiązani więzami krwi z testatorem, którzy nie mieli innej podstawy do roszczeń, jak właśnie spisany testament. W tej grupie znajdą się również duchowni tak
diecezjalni, jak i zakonnicy, dla których pobożne legaty były ważnym uzupełnieniem dochodów.
Dotykamy tutaj jeszcze jednego problemu, a mianowicie upublicznienia testamentu. Zgodnie z Korekturą Pruską po śmierci testatora egzekutorzy testamentu
mieli trzy miesiące na ogłoszenie jego śmierci przed właściwymi sądami198. Najczęściej również wiązało się to z oblatą testamentu w księgach tych sądów, jednak nie
zawsze do tego dochodziło. Znane są przypadki złożenia testamentu w sądzie, jeszcze nawet za życia testatora, jednak do jego otwarcia czy publikacji nigdy nie doszło.
Za kulisami tych działań stali zapewne spadkobiercy, którzy nie chcieli upublicznienia dokumentu, szczególnie gdy zawierał zapisy na rzecz osób i instytucji postronnych, w tym również Kościoła. Również duchowni, mimo iż nie byli egzekutorami,
mieli pewne możliwości manewru. Jako spowiednicy lub udzielający ostatniego namaszczenia często asystowali przy sporządzeniu aktu ostatniej woli (niekiedy nawet
osobiście go spisywali), którego kopię oblatowali później w księgach urzędu biskupiego. Z tych ksiąg sporządzali następnie odpisy inni zainteresowani (najczęściej obdarowane zakony), by dochodzić swych praw i egzekwować zapisy testamentowe od
egzekutorów testamentów i spadkobierców. Stąd też w księgach czynności biskupów
chełmińskich zachowało się dziś tyle testamentów. W inny sposób dbali o upublicznienie testamentu także sami testatorzy. Najczęściej osobiście stawali przed księgami
sądowymi i tam ustnie ogłaszali swą ostatnią wolę lub w ich obecności dokonywano
wpisu przygotowanego uprzednio aktu.
Dyspozycje majątkowe w testamentach obejmowały również szczegółowe polecenia w kwestii opieki nad nieletnimi dziećmi, jeśli testator miał takowe. Z reguły
wtedy wyznaczani byli dla nich opiekunowie (niekiedy również dla małżonki), których celem było doprowadzenie dzieci do pełnoletniości i zabezpieczenie ich majątku.
Zwykle też dołączane były szczegółowe dyspozycje dotyczące kształcenia synów czy
wychowania córek.

Pożegnanie oraz ustalenie egzekutorów
Po rozdysponowaniu posiadanego majątku testatorzy z reguły żegnali się z rodziną. Prosili przy tym najbliższych, by ich woli stało się zadość, by zostały
spełnione wszystkie ich życzenia. Niekiedy oprócz własnych legatów mieli testatorzy dodatkowe prośby do małżonków czy dzieci o określone fundacje kościelne
(dok. nr 78, 86).

198

Tamże.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

51

Wstęp

Aby testament został wykonany, należało w tym celu wyznaczyć i wymienić
w nim egzekutorów, którzy po śmierci testatora, jak najrychlej mieli dać testament
do zatwierdzenia (oblaty) oraz dopilnować, by wszystkie dyspozycje testatora zostały wykonane zgodnie z jego wolą. Na pewno nie zawsze było to zadanie łatwe. Do
tych celów wyznaczane były osoby cieszące się szczególnym zaufaniem testatora.
Byli to więc najbliżsi krewni, a także okoliczna szlachta, niekoniecznie związana
bliskim pokrewieństwem, z reguły na urzędach, ciesząca się poważaniem otoczenia. To miało gwarantować spełnienie ostatniej woli. Testatorzy kierowali więc pod
ich adresem osobne prośby, by nie wymawiali się i im nie odmawiali. Niekiedy
przypominali o „strasznym sądzie Boskim”, który groził łamiącym ostatnią wolą
testatora (dok. nr 34, 55, 61, 91, 103). Do rzadkości zaś należało wynagradzanie
tych osób przez testatorów, jak w przypadku Zofii z Lubodzieskich Elzanowskiej
(dok. nr 49), która opłaciła dwóch księży, oraz zatwierdzenie dokumentu w kancelarii biskupiej. Dwóch z czterech egzekutorów wynagrodził też Jan Świętosławski,
skarbnik ziemi dobrzyńskiej (dok. nr 70), pisząc:
Ażeby tym ochotniej pracy tej chrześcijańskiej podjęli się, ofiaruję JMP Piotrowi
Czapskiemu łaszt owsa, JMP Fabianowi Milewskiemu pół łaszta żyta, lubo z spichrza lub z krescencji teraźniejszej. Da Pan Bóg do tego koni [k. 268] troje folwarkowych i klaczę kasztanowatą wielką, prosząc uniżenie aby za wdzięczne przyjąwszy legacje za duszę moją co prędzej dosyć czynili.

Liczba wykonawców testamentów bywała różna, od jednego, gdy na przykład
na egzekutora wyznaczyła testatorka tylko swojego męża (dok. nr 37), do dziewięciu (dok. nr 69), z reguły jednak trzech lub czterech.
Jeden raz w roli egzekutorów spotykamy osoby będące na najwyższych urzędach, w testamencie Jana Oleskiego podkomorzego koronnego (dok. nr 18), a więc
też urzędnika centralnego Rzeczypospolitej. Mowa o Albrychcie Stanisławie Radziwille, kanclerzu Wielkiego Księstwa Litewskiego, staroście gniewskim, o którym w kontekście obecnej pracy trzeba dodać, iż wiele lat spędził na Pomorzu, tu
też spisał testament, zmarł i został pochowany. Drugim egzekutorem u Oleskiego
był ks. Jakub Zadzik, sekretarz wielki, późniejszy podkanclerzy i kanclerz, biskup
chełmiński i krakowski.
Przede wszystkim jednak w roli egzekutorów widzimy lokalną elitę Prus Królewskich, by wymienić tu tylko wojewodów: chełmińskich — Macieja Konopackiego
(dok. nr 6), Jana Wejhera (dok. nr 22) i Melchiora Wejhera (dok. nr 29); malborskiego — Jakuba Wejhera (dok. nr 69) i pomorskiego — Ignacego Bąkowskiego (dok.
nr 80). Dalej mamy wicewojewodów, kasztelanów, mieczników i chorążych, podkomorzych, sędziów ziemskich, ławników ziemskich, burgrabiów, a nawet burmistrza
Torunia, co czyni testamenty także źródłem do badań prozopograficznych warstwy
urzędniczej.
Są jednak dokumenty, w których słowo egzekutor nie pada, a prośba o prawidłowe jego wykonanie jest skierowana do świadków wymienionych już na początku
(dok. nr 1, 19) lub do opiekunów i patronów (dok. nr 2).
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Actum et datum, podpisy testatora i świadków
O dziwo, mimo iż jest to jeden z głównych elementów identyfikujących testamenty w czasie i przestrzeni, nie wszystkie zostały zaopatrzone w formuły actum et
datum. Część, i jest to rzecz zrozumiała, nie musiała ich posiadać, gdy testament
oświadczany był ustnie przed księgami sądowymi, do których był natychmiast
wciągany. Miejsce i data wynika wówczas z miejsca złożenia księgi i chronologii
wpisów do niej. Na świadków aktu powoływani byli również wtedy urzędnicy sądu,
których do takiej czynności wymagano trzech. Testament spełniał więc wszystkie
wymogi formalne, mimo że był o te formuły okrojony, a zapisy identyfikujące miejsce i czas powstania znajdowały się na początku aktu. Z reguły pomijano wówczas
nawet świadków, zakładając, iż skoro dla sporządzenia testamentu zebrał się sąd, to
sprawa i tak wydaje się oczywista. Przykładem mogą być testamenty Anny z Kretkowskich Pieczewskiej (dok. nr 8) oraz Macieja Drywy Zakrzewskiego (dok. nr 88).
Podobnie rzecz miała się wówczas, gdy to sąd wybierał się do testatora na jego
wezwanie. Oczywiście były to wypadki wyjątkowe i raczej dotyczyły sądów ławniczych miejskich, na dodatek w obrębie ich jurysdykcji. Jeśli złożony ciężką chorobą
szlachcic przebywał właśnie w mieście, bywało, że to sąd lub jego przedstawiciele
stawiali się w miejscu pobytu konającego. Tak było w przypadku Kazimierza Teodora Jabłonowskiego (dok. nr 83), który ranny po napaści i bójce, złożony został
w domu rajcy świeckiego, gdzie przyjmował przedstawicieli sądu, oraz Eufrozyny
z Zychckich Niesiołowskiej (dok. nr 89), którą sąd odwiedził w jej domu w Kościerzynie.
Niekiedy zdarzało się jednak, iż — czy to z pośpiechu, czy przejęcia powagą
chwili, czy po prostu z niewiedzy — zapominano uzupełnić testament o te formuły.
Przykładem może być chociażby ostatnia wola Daniela Orzechowskiego z Turznic
(dok. nr 7), która została zaopatrzona tylko w datę dzienną i miesiąc, pozostałe informacje natomiast były potraktowane zapewne jako oczywiste. A testament wcale
nie wymagał pośpiechu, skoro sam testator stwierdził, że sporządzany był „z dobrym moim rozmysłem, a za dobrego zdrowia i baczenia mego”. Przyznał się też do
jego samodzielnego sporządzenia, co mogło być główną przyczyną tej „ułomności”
dokumentu.
W innych testamentach najczęściej brakuje tylko jednego z elementów — miejsca wystawienia. Testatorzy i sporządzający testament byli zapewne szczególnie
wyczuleni na tym punkcie, gdyż brak prawidłowej daty utrudniał stwierdzenie
ważności testamentu, jeśli był przygotowany w kilku wersjach. Zwykle właśnie ta
ostatnia wersja była najbardziej przez testatora pożądana. Zgodnie z prawem miała
też moc anulowania poprzednich zapisów199.
Wyjątkowy w tej grupie jest testament Konstancji z Denhoffów 1v. Kosowej,
2v. Bąkowskiej (dok. nr 95), który zawiera wyłącznie datę dzienną. Nie jest to jednak błąd formalny testamentu, ale zachowanej kopii, która sporządzona została na
199
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potrzeby toruńskich dominikanów. Sporządzony w pośpiechu przez zakonników
odpis z oryginału nie tylko pomijał actum et datum, ale również, o dziwo, bardzo
skrótowo potraktował inwokację, intytulację i arengę, której w odpisie mamy zaledwie namiastkę.
Ostatnim elementem testamentu zwykle były podpisy. Tuż przed nimi (mimo
iż gwaranowała im to Korektura Pruska) testatorzy zabepieczali swoje prawa na
wypadek ewentualnych zmian treści. Podpisy zaś składali testator (jeśli mógł) oraz
świadkowie, określając zwykle, czy czynią to ręką własną „manu propria”, czy
trzymaną, przykładali też pieczęcie. Wśród świadków przeważnie występował
duchowny oraz najbliżsi sąsiedzi — przyjaciele, ich liczba nie była ograniczona,
z reguły jednak czterech. Czasem świadek bywał tylko jeden, jak w przypadku
Jana Sikorskiego (dok. nr 71) — ks. proboszcz, będąc jednocześnie egzekutorem
i pisarzem dokumentu. Sytuacja taka dotyczyła zwykle testatorów ubogich, bez
najbliższej rodziny i w nagłych wypadkach.
Niekiedy świadkowie przy podpisie składali zeznanie, jak było w przypadku
Zofii z Lubodzieskich Elzanowskiej (dok. nr 49): „słyszałem, że to jest testament
JM, na który się podpisuję od niej proszony mpp” — dopisał Walerian Bystram,
podobnie uczynili i inni świadkowie, podkreślając tymi formułami świadomość
swojego czynu.

Zasady edycji
Teksty zostały opublikowane w języku źródła, bez tłumaczenia, zgodnie z instrukcjami wydawniczymi. Każdy testament opatrzony został numerem kolejnym, nagłówkiem zawierającym imię i nazwisko testatora oraz ewentualnie pełniony urząd,
miejscem i datą wystawienia, objaśnieniami dotyczącymi przekazu i literatury oraz
obszernymi przypisami rzeczowymi. W wyjątkowych wypadkach, jeśli uznano to
za niezbędne, źródło opatrzono również przypisami tekstowymi.
Przypisy rzeczowe w miarę możliwości zawierają informacje o testatorze oraz
osobach wzmiankowanych w testamencie, ze szczególnym uwzględnieniem koligacji. Większość informacji ma charakter źródłowy i jest publikowana po raz
pierwszy. Osoby znane, pełniące urzędy świeckie, duchowni itp. byli identyfikowani na podstawie publikowanych spisów urzędników, wykazów kanoników oraz
artykułów monograficznych publikowanych w Polskim słowniku biograficznego
i Słowniku biograficznym Pomorza Nadwiślańskiego oraz samodzielnych artykułów poświęconych rodzinom lub konkretnym osobom. Wszystkie informacje
weryfikowane były z dostępnymi źródłami, w niektórych wypadkach znacząco
uzupełniały jednak znane publikacje. Jeśli te same osoby występowały wielokrotnie w różnych testamentach, pełna identyfikacja była podawana w momencie
pierwszego ich wystąpienia. Jeśli jednak mieliśmy do czynienia z testatorem lub
osobą należącą do jego najbliższego kręgu rodzinnego, pełny opis takiej osoby
znalazł się właśnie w tych testamentach. Pozostałe wielokrotne wystąpienia tych
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samych osób zostały opatrzone odsyłaczem w przypisie rzeczowym do właściwego
testamentu. W przypadku osób niezidentyfikowanych, o których nie ma żadnych
innych wzmianek źródłowych, zrezygnowano z tworzenia przypisów. Wydawcy
wyszli z założenia, iż tworzenie przypisu typu: „Jan Kowalski, skądinąd nieznany”
nie wnosi żadnej dodatkowej wartości. Wyjątki od tej reguły zostały uczynione
wyłącznie dla testatorów.
Miejscowości występujące w źródle były identyfikowane na podstawie elektronicznej bazy TERYT — Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego
Kraju, dostępnego online na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem
http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa. W wypadku wsi zaginionych lub
znajdujących się poza granicami Polski pozostawiono przynależność historyczną.
Identyfikacją z opisem przynależności do powiatu i województwa objęto wszystkie wsie i miasta niepowiatowe. Większe miejscowości funkcjonujące na prawach
powiatu pozostawiono bez identyfikacji. Ponieważ każdy z testamentów jest samodzielnym źródłem, jeśli miejscowość występowała kilkakrotnie w różnych testamentach, podjęto decyzję o powielaniu tej samej informacji o jej przynależności
terytorialnej.
Nie opatrzono przypisami rzeczowymi wzmiankowanych w testamentach
klasztorów, chyba że ich nazwy przekazywane przez źródło były niejednoznaczne.
Wówczas identyfikowano je w stopniu podstawowym. Szerszy opis klasztorów jako
beneficjentów znalazł się we wcześniejszej części niniejszego wstępu.
Przygotowując edycję testamentów szlachty Prus Królewskich posłużono się
instrukcją wydawniczą dla źródeł nowożytnych200. Biorąc jednak pod uwagę niejednorodność materiału źródłowego, a przede wszystkim jego znaczną rozpiętość
w chronologii powstawania oraz różną proweniencję, a co za tym idzie różne maniery i zwyczaje pisarskie, dla przejrzystości tekstu konieczne było wprowadzenie
dalszych ujednoliceń.
Zmiany te przedstawione zostały poniżej w punktach:
•	likwidacja zbędnych „z” w łączeniach z „c” i „s” — „sządem i wieczem” na
„sądem i wiecem”
•	likwidacja zbędnego „i” przed samogłoską — „zliecam” na „zlecam”, „Zbawiczieliowi” na „Zbawicielowi”
•	„s” i „sz” bezdźwięczne zgodnie ze współczesną pisownią wyrazu „rospraw”
na „rozpraw”, „tosz” na „toż”, „abysz” na „abyś”
•	wyrazy pochodzenia łacińskiego mające polską składnię pasującą do treści
zdania konsekwentnie spolszczano, zrezygnowano jednak z proponowanej
przez Instrukcję formy typu „propozycyja”, która nie znajdowała odzwierciedlenia w testamentach szlachty pruskiej na rzecz bardziej współczesnej
„propozycja”.

Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, pod red. K. Lepszego, Wrocław 1953.
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•	proponowaną przez Instrukcję modernizację imion, nazwisk i nazw miejscowych stosowano bardzo ostrożnie, decydując się w zasadzie na pełniejszą modernizację imion, pozostawiając nazwiska i nazwy miejscowe niezmienione
lub zmienione minimalnie (np. zastępując w razie potrzeby literę „y” literą
„i”). Imiona i nazwiska w listach świadków (podpisach) pozostawiono w formie oryginalnej.
Wprowadzanie zmian, w tym również tych dodatkowych przyszło tym łatwiej,
iż wydawcy mieli świadomość, że gros publikowanych testamentów jest kopią,
a nie oryginałem. Nie odzwierciedlają więc języka i maniery pisarskiej testatora
lub osoby sporządzającej w jego imieniu dokument, tylko kancelisty urzędu, w którym testament był oblatowany, a badanie cech językowych poszczególnych urzędów
wykracza poza granice tej publikacji. Jak mogą być one różne, świadczą te same
testamenty oblatowane w różnych instytucjach. Przykładem jest testament kasztelana chełmińskiego Stanisława Niemojewskiego oblatowany w księgach ławniczych
Torunia i Chełmży w 1621 roku w odstępie miesiąca:
[kopia chełmżyńska będąca podstawą wydania]
Za której śmiercią we wszytkim pierszy testament swój podnoszę y wniwecz obracam y opiekuny mianowane odmieniam y wszytkie puncta w nim cassuję. A iżem
testamentu tego nie zdrapał przyczyna ta, iżem wyznanie swoje katolickie w niem
uczynił, do którego użyczyli Pan Bóg czasu, abym inszy pisał, stosował, co póki
by nie było, albo jakim przypadkiem nadspodziewanie pręcej przed sąd Swój partycularny stanąć kazał.
[kopia toruńska]
Za który śmiercią we wszytkim pierwsey testament swóy podnoszę y wnywecz
obracam y opiekuny mianowane odmieniam y wszystkie puncta w niem kassuie.
A yżem testamentu tego nie zdrapał przyczyna tha yżem vyznanie swe chatholickie
w nyem vczynił. Do którego uszyczily Pan Bóg czasu abym inszy pysał stossował.
Co póky by nie beło albo iakiem przypadkiem nadspodziewanie predzy przed sąd
swoy particularny stanąć kazał.
[wersja publikowana]
Za której śmiercią we wszytkim pierwszy testament swój podnoszę i wniwecz obracam i opiekuny mianowane odmieniam i wszytkie punkta w nim kasuję. A iżem
testamentu tego nie zdrapał przyczyna ta, iżem wyznanie swoje katolickie w niem
uczynił, do którego użyczyli Pan Bóg czasu, abym inszy pisał, stosował, co póki
by nie było, albo jakim przypadkiem nadspodziewanie prędzej przed sąd Swój partykularny stanąć kazał.

Podobnie rzecz miała się w kolejnym przykładzie. Trudno zakładać, iż wojewoda chełmiński Jan Działyński (dok. nr 55), uczeń elitarnego gimnazjum jezuickiego w Braniewie i potem kontynuujący edukację na dworze królewskim
Zygmunta III Wazy, niewprawnie posługiwał się piórem, choć na to wskazywałaby zachowana kopia testamentu. Fatalne ortografia, pismo i dobór liter
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składających się na wyrazy uniemożliwiające niemal odczytanie właściwej treści, są więc zasługą pisarza sporządzającego kopię — urzędnika sądu ziemskiego
chełmińskiego. Kopia nie powiedziała więc nic o poziomie edukacji testatora,
wystawiła tylko złe świadectwo urzędowi.
Żegnam ci przitim y po wtóre namilsza małżonko moia zice abysz przy opyece bosky miała z łasky iego wsitko y tu y chwale śwyety iego sceśliwość. Żegnam wasz y
szinowcy moy upraszaiąc abiście małżonkę moyę tak szanowały iako biśce na błogosławinstwo boskye którego wam żice zarabiały. Żegnam y wszitkych dąmowych
szwych ieśly albo słowem albo cim inszim przikreysim obraził y zgresił odpuśce
proszę iako nie zezłoścy ale dla po prawy waszy tak postępuiącemu. Niech że Pan
Bóg howa wasz własce swy amnie bedze miłościw wyelkyemu grzesnikowy.
[wersja publikowana]
Żegnam cię przy tym i po wtóre najmilsza małżonko moja, życzę abyś przy opiece
Boskiej miała z łaski Jego wszytko i tu i [w] chwale św. Jego szczęśliwość. Żegnam
was i synowcy moi, upraszając, abyście małżonkę moją tak szanowali jako byście
na błogosławieństwo Boskie, którego wam życzę, zarabiali. Żegnam i wszytkich domowych swych, jeśli albo słowem albo czym inszym przykrzejszym obraził i zgrzeszył, odpuście proszę, jako nie ze złości ale dla poprawy waszej tak postępującemu. Niechże Pan Bóg chowa was w łasce Swej, a mnie będzie miłościw wielkiemu
grzesznikowi.

W przygotowaniu tekstów niemieckich posłużono się instrukcją J. Schultzego201
bez znaczniejszych odstępstw. Teksty łacińskie zgodnie z sugestiami Instrukcji wydawniczej dla źródeł nowożytnych modyfikowano, wprowadzając pisownię okresu
humanizmu, poprawiając ewidentne błędy ortograficzne.
J. Schultze, Richtlinien für die äußere Textgestaltung bei Herausgabe von Quellen zur neueren deutschen Geschichte, [w:] Richtlinien für die Edition landesgeschichtlicher Quellen, hg. von W. Heinemeyer,
Marburg/Köln 1978, s. 25–36.
201
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Wykaz skrótów

Archiwa, biblioteki i placówki naukowe

AAPoz
AAWO
ABKr
ADElb
ADPelp
ADTor
ADWł
AGAD
APByd
APGd
APPoz
APTor
APŻar
BCzart
BKPAN
BOss
BWSD
GStAPK
KKTor
TNT

— Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu
— Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie
— Archiwum prowincji OO. Bernardynów w Krakowie
— Archiwum Diecezjalne w Elblągu
— Archiwum Diecezjalne w Pelplinie
— Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej
— Archiwum Diecezjalne we Włocławku
— Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
— Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
— Archiwum Państwowe w Gdańsku
— Archiwum Państwowe w Poznaniu
— Archiwum Państwowe w Toruniu
— Archiwum Parafialne w Żarnowcu
— Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie
— Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk
— Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
— Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie
— Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w Berlinie Dahlem
— Książnica Kopernikańska w Toruniu
— Towarzystwo Naukowe w Toruniu
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Zespoły archiwalne i inne zbiory akt
 BKP2
A
— Akta działalności biskupów kujawsko–pomorskich (ADWł)
AcN
— Archivum conventus Novensis (TNT, ABKr)
AcS
— Archiwum conventus Svecensis (AAPoz)
AKChełm
— Akta Kapituły Chełmińskej (ADPelp)
AKWłoc
— Akta Kapituły Włocławskiej (ADWł)
AkTor–Dominikanie — Akta klasztorów toruńskich, Dominikanie (APTor)
AmBrodnicy
— Akta miasta Brodnicy (APTor)
AmChełmży
— Akta miasta Chełmży (APTor)
AmChojnic
— Akta miasta Chojnic (APByd)
AmGolubia
— Scabinalia Golubensia (ADTor)
AmKowalewa
— Akta miasta Kowalewa (APTor)
AmKościerzyny
— Akta miasta Kościerzyny (APGd)
AmMalborka
— Akta miasta Malborka (APGd)
AmNowego
— Akta miasta Nowego nad Wisłą (APByd)
AmPucka
— Akta miasta Pucka (APGd)
AmSkarszew
— Akta miasta Skarszew (APGd)
AmSztumu
— Akta miasta Sztumu (APGd)
AmŚwiecia
— Akta miasta Świecia nad Wisłą (ADPelp)
AmT
— Akta miasta Torunia (APTor)
AmWejherowa
— Akta miasta Wejherowa (APGd)
AR
— Archiwum Radziwiłłów (AGAD)
ASczan
— Archiwum Sczanieckich z Nawry (APTor)
BydGr
— Księgi sądu i urzędu grodzkiego w Bydgoszczy (APPoz)
BydZ
— Księgi sądu ziemskiego w Bydgoszczy (APPoz)
DzierzGr
— Sąd grodzki w Kiszporku (APGd)
MK 	— Metryka Koronna (AGAD)
SztumZ
— Sąd ziemski w Sztumie (APGd)

Źródła drukowane i publikacje
ABMK — „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”
Boniecki, Herbarz — A. Boniecki, Herbarz polski, t. 1–16, Warszawa 1899–1913
Borkowska, Leksykon zakonnic — M. Borkowska, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. 1–2, Warszawa 2004–2005
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Czaplewski, Senatorowie — P. Czaplewski, Senatorowie świeccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich: 1454–1772, „Roczniki TNT” 26–28, 1919–1921
Dachnowski, Herbarz — J. K. Dachnowski, Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, wyd. Z. Pentek, Kórnik 1995
Dworzaczek, Genealogia — W. Dworzaczek, Genealogia, cz. 2, Warszawa 1959
EWJ — Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, wersja internetowa pod adresem: http://www.jezuici.krakow.pl/bibl/enc.htm
Kalinowski, Wawrzyniec Gembicki — J. K. Kalinowski, Wawrzyniec Gembicki jako biskup
chełmiński i pomezańskiej diecezji wieczysty administrator (1600–1610), Toruń 2011.
Kętrzyński, O ludności — W. Kętrzyński, O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich, Lwów 1882; wyd. 2: wstęp, G. Białuński, oraz Indeks, zestawił J. Sikorski, współpraca B. Barczewska, Olsztyn 2009
Kętrzyński, Regestr 1648 — Regestr poboru podwoynego dnia 25 Juny 1648 roku w Malborgu na Seymiku generalnym Ziem Pruskich uchwalonego […], wyd. W. Kętrzyński,
„Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” 6, 1871, s. 165–201
Kętrzyński, Taryfy 1682 — Taryfy podatkowe ziem pruskich z r. 1682, wyd. S. Kętrzyński,
„Fontes TNT” 5, 1901, s. 1–181
Kopiczko, Duchowieństwo — A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej
w latach 1525–1821, cz. 2. Słownik, Olsztyn 2000
Kościński, Kościoły i kaplice — K. Kościński, Kościoły i kaplice w Nowem w pow. świeckim
Prus Zachodnich, Gdańsk 1896
KZSP — Katalog zabytków sztuki w Polsce.
Lustracja 1624 — Lustracja województw Prus Królewskich 1624 z fragmentami lustracji
1615 roku, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1967
Mańkowski, Prałaci — A. Mańkowski, Prałaci i kanonicy katedralni chełmińscy: od założenia kapituły do naszych czasów, Toruń 1928
Mikulski, Osadnictwo wiejskie — K. Mikulski, Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego od połowy XVI do końca XVII wieku, „Roczniki TNT” 86, z. 2, 1994
Niesiecki, Herbarz — Herbarz polski Kacpra Niesieckiego S. J. powiększony dodatkami
z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych, wyd. J. N. Bobrowicz,
t. 1–10, Lipsk 1839–1845
Nitecki, Biskupi — P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 1965–1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2000 (wyd. 2)
Nowosad, Archiwa szlachty — W. Nowosad, Archiwa szlachty Prus Królewskich, Toruń
2005
Opis królewszczyzn 1664 — Opis królewszczyzn w województwie chełmińskim, pomorskim
i malborskim w roku 1664, wyd. J. Paczkowski, wstęp A. Mańkowski, „Fontes TNT”
32, 1938
Oracki, Słownik — T. Oracki, Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku, t. 1–2, Olsztyn 1984–1988
PSB — Polski słownik biograficzny, t. 1–47, Kraków 1935–2011
SBPN — Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, pod red. S. Gierszewskiego
i T. Nowaka, t. 1–4, Gdańsk 1992–1997
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SGKP — Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1–15,
Warszawa 1880–1914
SH–GZP Chełmno — Słownik historyczno–geograficzny ziem polskich w średniowieczu, t. 1.
Słownik historyczno–geograficzny ziemi chełmińskiej w średniowieczu, oprac. K. Porębska, przy współpracy M. Grzegorza, red. M. Biskup, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk 1971
TD — Teki Dworzaczka, wersja internetowa na stronie: http://teki.bkpan.poznan.pl
Das Totenbuch — Das Totenbuch des Prämonstratenserinnen–Klosters Zuckau bei Danzig,
hrsg. von M. Perlbach, „Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreussens” 5,
Danzig 1906
TSB — Toruński słownik biograficzny, pod. red. K. Mikulskiego, t. 1–3, Toruń 1998–2002.
UCentr — Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski, S. Ciara, Ł. Kądziela, T. Nowakowski, E. Opaliński, G. Rutkowska, T. Zielińska,
Kórnik 1992
UCentrWXL — Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII
wieku. Spisy, oprac. H. Lulewicz i A. Rachuba, Kórnik 1994
UInfl — Urzędnicy inflanccy XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski, A. Rachuba, Kórnik 1994
UKrak — Urzędnicy województwa krakowskiego XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. S. Cynarski i A. Falniowska–Gradowska, Kórnik 1990
UKuj — Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski,
W. Stanek, Kórnik 1990
UMT II — K. Mikulski, Urzędnicy miejscy Torunia. Spisy. Część II: 1454–1650, „Roczniki
TNT”, R. 89, z. 3, 2001
UMT III — J. Dygdała, Urzędnicy miejscy Torunia. Spisy. Część III: 1651–1793, „Roczniki
TNT”, R. 90, z. 3, 2002
UPKr — Urzędnicy Prus Królewskich XV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Mikulski, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1990
USand — Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski i A. Falniowska–Gradowska, Kórnik 1993
Uruski, Rodzina — S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 1–15, Warszawa 1904–
1931
UWBC — Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV–XVIII wieku. Spisy,
oprac. H. Gmiterek i R. Szczygieł, Kórnik 1992
UWKC — Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego XV–XVIII wieku. Spisy,
oprac. E. Janas i W. Kłaczewski, Kórnik 2002
UPodl — Urzędnicy podlascy XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Dubas–Urwanowicz,
W. Jarmolik, M. Kulecki, J. Urwanowicz, Kórnik 1994
UWlkp — Urzędnicy wielkopolscy XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. A. Bieniaszewski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987
Visitationes 1647 — Visitationes ecclesiarum dioecesis Culmensis et Pomesaniae Andrea
Leszczynski episcopo A. 1647. factae, wyd. W. Pobłocki, „Fontes TNT” 4, Toruń 1900
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Visitationes 1667–72 — Visitationes episcopatus culmensis Andrea Olszowski Culmensi et
Pomesaniae episcopo A. 1667–72 factae, „Fontes TNT” 6–10, Toruń 1902–1906
VL — Volumina Legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. pijarów w Warszawie od roku
1732 do roku 1782 wydanego, t. 1–8, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859–1860
Wiśniewski, Kościoły — J. Wiśniewski, Kościoły i kaplice na terenie byłej diecezji pomezańskiej 1243–1821, cz. 1–2, Elbląg 1999
Zawadzki, Duchowieństwo — W. Zawadzki, Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525–1821, t. I–II, Elbląg 2009
ZhVRM — Zeitschrift des historischen Vereins für den Regierung–Bezirk Marienwerder
ŹrDz XXIII — Źródła dziejowe, t. 23, Polska XVI wieku pod względem geograficzno–statystycznym, t. 12, Prusy Królewskie, wyd. I. T. Baranowski, Warszawa 1911

Pozostałe skróty używane w tekście
1v., 2v., 3v., 4v.
bezp.
bm.
fl.
gr
grz.
hr.
IMM
IMPP
JKM
JM
JMP
JO
JW
JWP
KJM
ks.
LS
mpp
MPP
mr.
ok.
oryg.

— primo voto, secundo voto, tertio voto, quarto voto
— bezpotomnie
— bez miejsca
— floren, złoty polski
— grosz
— grzywna
— hrabia
— Ich Mościowie, Ich Mościów
— Ich Mość Panowie
— Jego Królewska Mość
— Jego Mość
— Jego Mość Pan, Jej Mość Pani
— Jaśnie Oświecony
— Jaśnie Wielmożny(a)
— Jaśnie Wielmożny(a) Pan(i)
— Królewska Jego Mość, Króla Jego Mości
— ksiądz
— locus sigilli
— manu propria
— Mości Panowie
— marca, grzywna
— około
— oryginał
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par.
poch.
pol.
pow.
PP
prus.
r.
rthl.
św.
tal.
t.j.
ur.
WJM
WJMP
WM
woj.
WP
X.
zap.
zł
zm.
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— parafialny
— pochowany
— polski
— powiat
— Panowie
— pruski [dla monet]
— rok, roku
— Reichstaler
— święty
— talar
— to jest
— urodzony(a)
— Wielmożny Jego Mość
— Wielmożny Jego Mość Pan
— Waszmość
— województwo
— Wielmożny Pan
— ksiądz (tylko przy podpisie jako świadek)
— zapewne
— złoty (polski)
— zmarły(a)
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Testamenty szlachty Prus Królewskich
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1. Testament Jana i Ewy Niedanowskich
Rynek, 29 VII 1601
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu do księgi czynności biskupstwa chełmińskiego, ADPelp, C–3,
k. 71–73. Testament do wpisu przedłożył 26 VIII 1602 ławnik ziemski michałowski Fryderyk Słupski.
Dokument wzmiankowany: M. Gołembiowski, Kilka uwag…, s. 166.

[k. 71] W imię Boże. Amen.
Na wieczną pamiątkę roku Pańskiego tysięcznego sześćsetnego pierwszego
w poniedziałek po św. Jakubie [29 VII 1601]. Szlachetny Jan Niedanowski1 spólnie
z małżonką swą Ewą, będąc nawiedzony gniewem Pana Boga Wszechmogącego,
gdy im Pan Bóg dziatki wszystkie morowem powietrzem w Rynku2 na ten czas
panującym do łaski Swej św. powołać raczył, wezwawszy szlachetnych [k. 71v] Pana
Frydricha Słupskiego3, ławnika ziemi michałowskiej, Pawła Wieluńskiego, Kaspra
i Franciszka Katlewskich i innych szlachetnych ludzi wiary godnych, jeszcze za
dobrego zdrowia swego, ostatnią wolę swoją i dom mieszkania swego do wiecznej
chwały Bożej gotując się, rozprawili i rozrządzili sposobem niżej opisanym.
Naprzód najduje się długu u Pana Macieja Rynkowskiego 30 zł pol., w których
miał rolę od niego w zastawie. Z tej sumy do kościoła grodzickiego4 zł 10. Do
kościoła mroczyńskiego5 zł 10. Do kościoła kiełpińskiego6 parafii swojej zł 11,
na kielich testamentem teraźniejszem legowali. Z gruntu, który po śmierci jego zostanie, ten, który go będzie trzymał i używał, będzie powinien oddać do kościoła
wlewskiego7 zł 10, do kościoła kiełpińskiego zł 15, do kościoła grodzickiego zł 8,
także testamentem legowali. U Pana Lenarta Zaleskiego w Straszewach8 najduje
się długu według cyrografu [k. 72] jego zł 26, które pieniądze na obchód stypy do
kościoła, tak do kościoła mroczyńskiego, także księdzu do Grodziczna grz. 5. Ubóstwu grz. 5, do kościoła kiełpińskiego grz. 5, do kościoła wlewskiego grz. 5 kapłanom legowali. Zostaje letnik żółty i ten rozkazał przedać, a pieniądze do kościoła
kiełpińskiego oddać. Czapkę letnią aksamitną, drugą futrowaną aksamitną, czepiec
jedwabny — te trzy rzeczy przedać, a ornat za to do kościoła kiełpińskiego sprawić.
Inwentarz rzeczy ruchomych: 3 obrusy cynowate, rąbek, serweta, ręcznik,
kramny fartuch z listwą co przedniejszy, szubka czarna grubrynowa, płótna co
przedniejszego do komży, 2 prześcieradła, kołdra, stronki falendiszowe, koc czerwony, płótna do malowania łokci 12, płótna prawie cienkiego łokci 24, płaszczyk
Jan i Ewa Niedanowscy (zm. między 29 VII 1601 a 26 VIII 1602), skądinąd nieznani, ADPelp, C–3,
k. 70v–71.
2
Rynek, wieś w pow. nowomiejskim, woj. warmińsko–mazurskim.
3
Fryderyk Słupski, ławnik ziemski michałowski 1600–1602, UPKr, nr 667.
4
Kościół w Grodzicznie, pow. nowomiejski, woj. warmińsko–mazurskie.
5
Kościół w Mrocznie, pow. nowomiejski, woj. warmińsko–mazurskie.
6
Kościół w Kiełpinach, pow. działdowski, woj. kujawsko–pomorskie.
7
Kościół we Wlewsku, pow. działdowski, woj. warmińsko–mazurskie.
8
Straszewy, nieistniejąca dziś osada k. Trzcinna w pow. nowomiejskim, woj. warmińsko–mazurskim.
1
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zielony, suknia cwikowska9 [s], płaszczyk czerwony. Do kościoła kiełpińskiego
pieniądze oddać. Do Sierpca10 grz. 2, do kościoła wlewskiego 3 obrusy, fartuch
z listwą, czepiec z czarnym szyciem. Długi, które jemu winno: [k. 72v] u Lenarta
Zaleskiego kop 13, które mają być za wolą Franciszkowi Katlewskiemu u Bartkowskiego w Kiełpinach kop 7, te polecił Janowi Philickiemu i chałupę w Rynku
i z rolą za ogrodem. Szymonowi, siostrzankowi, parę wołów. Winien też Zofii,
córce Pani Sczutowski[ej], kop 8. Tych pieniędzy wziął na rentę Stanisław Sczutowski i z żoną swą kop 3, Philicki w Lidzbarku11 kop 3, Olexy kopę. Philickiemu
2 pierzyny, 3 poduszki, płaszczyk czarny, czapka letnia, kitajkowy płaszczyk. Siostrzance czapkę aksamitną, Szymonowi smykawica z smuszykami [s]. Michałowi do Brodnicy winien grz. 5, Marcinowi, pasierbowi Kuligowemu za sąd piwa
i za ćwiertnię gryki. Wojciechowi Rutkowskiemu żyta korcy 4, od których ma dać
nadsypek Pawłowi Wieluńskiemu zł 15 pol., w których zastawą trzyma rolę, mianowicie przed Ostaszewem12 przy dworznicach, w drugim polu pod tarczyny pręt
pierwszy ode wsi, w trzecim [k. 73] polu pod Kiełpiny na Wczolkach [s] płózkę
po włóce, drugą płózkę, którą zowią na Smolnik. Do tego winien ćwiertnię żyta
i pieniędzy gr 9. Janowi Phlickiemu bydło na poły z Andrzejem Klimkiem zlecił.
Ku większemu świadectwu użył wyżej pomienionych PP świadków, aby się pieczętowali i ten testament rękami swemi podpisali.
Actum et datum w Rynku, anno die ut supra.
Sequuntur subscriptiones testium cum sigillis supra illorum nomina et cognomina appressis videlicet:
(–) Friderici Słupski
(–) Pauli Wieluński
(–) Gasparis Zaleski
(–) Francisci Katlewski

Może czerwona, koloru ćwikły.
Sierpc, miasto w woj. mazowieckim.
11
Lidzbark (Welski), miasto w pow. działdowskim, woj. warmińsko–mazurskim.
12
Ostaszewo, wieś w pow. nowomiejskim, woj. warmińsko–mazurskim.
9

10
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2. Testament Bartłomieja Ostromieckiego, armatnego inflanckiego
Ostromecko, 11 X 1604
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu do ksiąg miejskich Torunia, APTor, AmT, Kat. II, IX–17, k. 299–299v.
Testament do wpisu przedłożyli 25 X 1604 Wojciech Dorpowski, ławnik ziemski chełmiński, wraz z Pawłem
Raciniewskim, Piotrem Kruszyńskim i Wawrzyńcem Kopyckim. Dokument wzmiankowany: UInfl, nr 11;
T. Friedelówna, Język polskich testamentów…, s. 31–41.

[s. 299] W imię Pana Boga Wszechmogącego w Trójcy Jedynego. Amen.
Ja, Bartosz Ostromieczki1 starszy, mając na pilnym baczeniu przestrogę Pana
a Zbawiciela naszego, który mówi: czujcie a bądźcie gotowi, bo dnia ani godziny
nie wiecie, umyśliłem tedy za dobrego baczenia mojego tym moim testamentem
i ostatnią wolą moją oddać każdemu to, com komu powinien.
Naprzód tedy in manus Tuas commendo Domine spiritum meum, redemisti me,
Domine, Deus veritatis. Ziemi przez pogrzeb przystojny obyczajem chrześcijańskim
w kościele ostromieckim2 niech będzie oddane ciało moje, do czasu chwalebnego
zmartwychwstania, potem żywota wiecznego. Czemu mocno wierzę, podług obietnic nieomylnych Pana Jezu Chrysta Odkupiciela mojego.
Do porządnego i poczciwego wychowania miłych córek3 moich wszystkich jako
sukcesorów moich istotnych i zachowania onym majętności moich, tak ruchomych
jako i nieruchomych, jakimkolwiek mianem nazwanych i nabytych i gdziekolwiek
będących, mocą i władzą tej ordynacji testamentu mojego obieram i naznaczam
opiekuny i patrony. Naprzód JMP Fabiana Cemę4, wojewodzica malborskiego, JMP
Wojciecha Witosławskiego5 z Sieliec, Pana Wojciecha Dorpowskiego6, Pana Henryka

Dalej skreślone z.
Bartłomiej Ostromiecki z Ostromecka (zm. między 25 X a 28 XII 1604), syn Mikołaja i Heleny Konojadzkiej, armatny inflancki 1585–1604, APTor, AmT, Kat. II, IX–17, k. 298v; APPoz, BydGr 26,
k. 85; UInfl, nr 11.
2
Kościół w Ostromecku, pow. bydgoski, woj. kujawsko–pomorskie.
3
Bartłomiej pozostawił z pierwszego małżeństwa z Dorotą Odrzywolską siedem córek: Jadwigę (zm.
po 1621), późniejszą żonę Jana Dorpowskiego, Katarzynę (zm. przed 1613), późniejszą żonę Jana
Gądeckiego, Dorotę (zm. po 1616), późniejszą żonę 1v. Wojciecha Strzeleckiego, 2v. Piotra Wolskiego, Zofię (zm. po 1613), późniejszą żonę Jana Przyłubskiego, Helenę (zm. po 1624), późniejszą
żonę Krzysztofa Kossowskiego, Elżbietę (zm. po 1615), późniejszą żonę Macieja Wolskiego, ławnika ziemskiego chełmińskiego, i Annę (pannę w 1613), APTor, AmChełmży 8, s. 895, 896; APTor,
A mChełmży 9, s. 265; APPoz, BydGr 30, k. 157, 238; Lustracja 1624, s. 233.
4
Fabian Cema (zm. po 10 IV 1636), syn Fabiana, wojewody malborskiego, późniejszy kasztelan
chełmiński 1626–1636; zob. testament Fabiana Cemy, dok. nr 44, przyp. 1.
5
Może Wojciech Witosławski z Sielec, syn Krzysztofa, TD, Grodzkie i ziemskie >Nakło> Część 2;
414 (nr 165 Inscr.) 1604.
6
Wojciech Dorpowski (zm. po 17 V 1616), syn Łukasza, ławnik ziemski chełmiński 1581–1615,
UPKr, nr 130; APTor, AmT, Kat. II IX–17, k. 3; APTor, AmT, Kat II, IX–20, k. 310v.
a

1
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Strobanta7, ławników ziemi chełmińskiej, Pana Pawła Raczieniewskiego8, siestrzanka
swego, także i IMPP Ostromieckich, synowców9 moich, prosząc tych IMPP opiekunów wszystkich wobec, aby oni patronami i opiekunami córeczek moich i majętności być raczyli, podług tej ordynacji niżej opisanej. Także też i podług najlepszego
baczenia ich, w czym volo oneratas esse conscientias IMM pewien będąc, że IMM
pamiętając na mandat Boży, który mówi: Nie czyńcie krzywdy wdowom, sierotom,
bo jeśli ich krzywdzić będziecie, a one zawołają do mnie, tedy pobiję was mieczem
i zostaną żony wasze wdowami, a dzieci wasze sierotamia nie przeklęctwo [s], ale
wieczne błogosławieństwo sobie i potomstwu swemu od Pana Boga za to osiągną.
Naprzód tedy chcę, aby córki moje wszytkie, od starszej, aż do najmłodszej miały
mieszkanie i wychowanie obecne tu w Ostromieczku przy małżonce10 mojej miłej,
której doznawszy wiary i stateczności powierzam się ich onej cale, póki jest wola jej.
Przy której ćwiczenie, jako przy własnej matce zostawa, a one także jej mają na wszem
być posłuszne. Wszakże jeśliby Pan Bóg do stanu św. małżeńskiego córkę jedną, albo
i drugą ze starszych powołać raczył, a ona by potem chciała to brzemię z siebie successu temporis złożyć, tedy przy starszych owe drugie młodsze, które by ona chciała,
mieszkać mogą i mają, albo tam gdzie im sama z wolą PP opiekunów miejsce poczciwe obierze. Na wychowanie i ornamenta, także i potrzeby insze wszelakie panienkom, więc też i sumpty insze jakiekolwiek prawne i potrzebne mają być z części ich
przez PP opiekuny wydawane. A ta część, na której małżonka moja ma wiano i przywianek, aby była spokojnie podług jej zapisu zachowana i wolna, ab omnibus oneribus
et impedimentis. Do klasztoru żadna i za mąż do lat szesnaście aby nie były dawane,
ale jeśliże co Pan Bóg przejrzał, aby była każda człowiekowi poczciwemu i Pana Boga
się bojącemu z konsensem dobrowolnym panienki, a nie z przymuszeniem żadnym
oddana, rozumiejąc o IMM, że takie obmyślenie uczynią, jakie by własnym dziatkom
swoim uczynić mieli. Jakoby części swej nie zgubiły i owszem po [pój]ściu za mąż
żeby każda z nich części swojej ile jej przyjdzie, jako najlepiej zażywała, z której też
onera wszelakie zastąpić i wiano także znosić podług prawa będzie powinna.
[s. 299v] Regestr długów, com ja komu winien i mnie kto jest, własną ręką moją
podpisany i zapieczętowany, prosząc aby moje długi były wyciągnione i com winien,
zapłacone. Także i zapłata sługom i poddanym aby była taka, jakoby nikt nie narzekał.
A iż pieniędzy żadnych in paratis nie mam, tedy z gumna, albo ex paraphernalibus, munimenta, prawa, przywileje wszelakie aby były w jednej skrzynce na miejscu pewnym,
to jest w Toruniu na ratuszu za dwoma kluczami PP opiekunów chowane, wyjąwszy te
dokumenta, któreby do spraw potocznych należały. A sprawy wszelakie, któreby były
Henryk Strobant (zm. 1609), burmistrz toruński 1587–1609, ławnik ziemski chełmiński 1596–1609,
UMT II, nr 38; UPKr, nr 140; TSB III, s. 211–213.
8
Zap. Paweł Raciniewski (zm. po 1620), syn Szczęsnego i Elżbiety, prawdopodobnie siostry testatora, APTor, AmChełmży 9, s. 299.
9
Bratankowie testatora, zap. nieznani synowie Jana chorążego ziemi chełmińskiej 1575–1597
i Agnieszki z Rokitnicy Sokołowskiej, którą poślubił przed 1568, lub Rafała (żył 1582), APTor, AmT,
Kat. II, IX–8, s. 259v.; APTor, AmT, Kat. II, IX–12, k. 44.
10
Katarzyna Chwaliszewska z Ludziska (zm. przed 1613), druga żona testatora, 2v. żona Stanisława
Borowskiego, APTor, AmChełmży 8, s. 895.
7
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in lite, aby jeśliż być może przyjacielskie były uprzątnione, co się wszytko wierze i baczeniu IMPP opiekunów porucza. A w tej wszytkiej mojej ordynacji i we wszelakim jej
postępku koło dziatek, praw i potrzeb inszych wszelakich proszę IMPP opiekunów, aby
wszytko było zgodnie w miłości i do pociechy moich dziatek odprawowano. Gdzieby
więc przypadło co różnego, bądź to żeby PP synowcy, albo który z PP opiekunów obranych nie przybyli, albo się też w której rzeczy z sobą zjechawszy się zgadzać nie chcieli, tedy cokolwiek obrani PP opiekunowie dwaj z jednym Panem synowcem zgodnie
zawrą, tak to ważne mieć chcę, jakobym to sam stanowił. Dokładając i tego jeszcze, iż
którybykolwiek z PP opiekunów przeciwko tej mojej ordynacji co czynić więc też prawo jakie, albo i turbacje jakiekolwiek, bądź to małżonce mojej i dziatkom moim, albo
i PP drugim opiekunom ratione officii tutorialis stante ista tutella zadawał i zadawać
chciał, tedy ipso facto pro tunc ma odpadać od opieki i żadnej rzeczy z nim drudzy PP
opiekunowie konferować nie mają, hac mea ordinatione mediante. Który to testament
mój in omnibus punctis et clausulis chcę mieć tak ważny, jakobym go sam coram actis
personaliter stanąwszy zeznał i proszę, kiedy będzie przez kogokolwiek podany, aby
był do akt bądź to ziemskich albo i miejskich województwa tutecznego wwiedziony
proscriptione terrestri eo in passu nulla obstante. Dla lepszej wiary i ważności samem
to ręką moją własną podpisał i pieczęcią zapieczętował, do czegom też użył in maius
evidentiusque testimonium PP przyjaciół niżej się podpisanych i podpieczętowanych.
Actum et datum w Ostromecku, die undecima mensis Octobris, anno Domini
millesimo sexcentesimo quarto [11 X 1604].
[LS] (–) Bartosz Ostromeczky starszy mpp
[LS] (–) Fabian Racziniewsky11 ręką własną
[LS] (–) Imieniem Pana Piotra Krusińskiego12 Stefan Gogoliński podpisał
[LS] (–) Jerzy Wałdowsky13 ręką własną
[LS] (–) Jakub Bolymiński14 ręką swą
[LS] (–) Wawrzyniec Kapiczky15 ręką swą
[LS] (–) Jan Bolumiński16 ręką swą
[LS] [LS] (–) Jan Loctowsky17 imieniem swym i imieniem Pana Bartosza Mroczińskiego podpisał

Fabian Raciniewski (zm. przed 13 XI 1608), syn Szczęsnego i Elżbiety, APTor, AmChełmży 4,
s. 82; APTor, AmChełmży 6, s. 47, 383, 538; APTor, AmChełmży 8, s. 106, 228.
12
Piotr Kruszyński z Bolumina (zm. przed 1637), syn Jana i Doroty Prześmińskiej (vom Heymsoth),
APTor, AmT, Kat. II, IX–19, k. 246; APGd, DzierzGr 2/1, k. 329.
13
Być może chodzi o Jerzego Wałdowskiego (zm. po 1617), syna Ambrożego i Małgorzaty Konojadzkiej, APPoz, BydGr 31, k. 14v.
14
Jakub Bolimiński, zob. testament Jakuba Bolimińskiego, dok. nr 13, przyp. 1.
15
Wawrzyniec Kopycki (zm. przed 1617), syn Stanisława, APTor, AmT, Kat. II, IX–17, k. 13, 106v,
123v; APTor, AmT, Kat. II, IX–21, k. 72v.
16
Być może Jan Bolimiński z Bolumina (zm. po 1622), brat Jakuba, bądź Jan Bolimiński z Gierkowa
(zm. przed 1620), syn Macieja i Hanny Heleny Ostromieckiej, APTor, AmT, Kat. II, IX–20, k. 301;
APTor, AmChełmży 8, s. 682, 720; APTor, AmChełmży 9, s. 83–90, 148, 429.
17
Jan Łoktowski z Łoktowa (żył 1604), syn Jana i Małgorzaty, APTor, AmChełmży 6, s. 490.
11
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3. Testament Hieronima Bystrama
Toruń, 7 I 1608
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu do ksiąg miejskich Torunia jako oświadczenie testatora złożone
w obecności urzędników miejskich, APTor, AmT, Kat. II, IX–18, k. 269v–271.

[k. 269v] Auf instendigkeit des wolgebornen herrn Hieronym Bistram1 seindt
zween herren des gerichts zu seiner herrn aus gehegtem dinge mit gericht und
geleit, seinen letzten willen auszuhoren, abgefertiget worden. Daselbst gemelter
herr Bistram, wiewoll schwaches leibes, doch bey gutter vermunfft, sein testament,
welchs er nach seinem tode stet und fest wolle gehalten haben dergestalt geordnet,
wie folget.
Anfenglich wegen contentirung seines eidems, des edlen Nicolai Witkowsky2,
deme vermoge seiner vorhin geschehnen ordination eingeweßst Dor bestimmet
gewesen, dieselbe aber nicht bekommen, wie er, Witkowsky, [k. 270] solches zu
seiner zeit erweißlich mochen konnt, ordnet und bewilliget er, weil er dafur albereit
zwei jahr das gutt Orzechowo3 gehalten. Das era dasselbe noch ein jahr, als von itzt
kunftig Johanni des 1608 jahres [24 VI 1608] bis ubers jhar anno 1609, besiezen und
gebrauchen soll, und nach vorflissung solcher dreyen jharen sollen ihme seine des
herrn Bistrams sohne und erben wegen des rests, was ihme pro dote ahn fl. 1 500
zukommen wurde und noch wegen schult 1 000 gulden, die herr Bistram zu seiner
eignen notturft von gedachtem seinem eidem entpfangen zu haben freywillig
zugestanden, und also zusammen 2 500 fl. pol. auß dem vollem gutt sub vadio
similis summae herauszugeben schuldig sein. Im fall der nicht zahlung aber soll herr
Witkowsky wieder dieselben bey verlust gedachtes vadii rechtlich zu procediren
und im posseß desselben gutts solange, bis er von ihnen gedachter summen halben
vollkomlich contentiret zuverbleiben, macht haben und befuget sein. Belangendt
seine jungste tochter Catharinen4, welche sich alß ein frommes kindt jeder zeit
verhalten und ihme, dem herrn vatter nie zuwieder gelebt, weil sie kranck, und mit
ihren sunderlichen zufellen behafftet, das noch ungewiß, wie es sich entweder zum

Wyraz poprawiony. b–b Wyrazy nadpisane. c Dalej jeden lub dwa wyrazy nieczytelne. d–d Wyrazy nadpisane. e Wyraz nadpisany. f Wyraz nadpisany g Wyraz nadpisany. h–h Wstawione
z marginesu zgodnie ze znakiem pisarskim. i Wyraz nadpisany.
1
Hieronim Bystram (Zajączkowski) (zm. przed 20 I 1608), syn Fabiana sędziego ziemskiego michałowskiego i Barbary Kostki, ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–017a, k. 6–8, 16, 20, 26, 43, 45,
55; APTor, AmT, Kat. II, IX–18, k. 348.
2
Mikołaj Witkowski (zm. po 1624), zięć testatora, mąż Zofii Bystram, ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–017a, k. 49; APTor, AmChełmży 9, s. 676.
3
Orzechowo, wieś w pow. wąbrzeskim, woj. kujawsko–pomorskim.
4
Katarzyna Bystram, córka Hieronima i Katarzyny Orłowskiej, być może tożsama z późniejszą żoną
Macieja Gliczkowskiego, ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–017a, k. 20, 26; APGd, AmSztumu
524/6, s. 337.
a
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geistlichen orden ins kloster zutretten oder in den ehestandt zubegeben, mit ihr
anlassen und schicken mochte. Im fall sie ins kloster ziehen würde, sollen ihr 2000
gulden pol. dahin verordnet und dem kloster gefolget und zugeeinet werden. Wo
nicht, ist sein wille, das es bey der ordination der 8 000 fl. verbleiben solle, wie dan
das beste fur sie zurathen, er hiemit gemelter jungsten tochter die Großmechtigen
Wollgebornen herrn Michel von Dzialyn5, leßlawischen woiwoden und ihre
Großmechtigen Gnaden die herren mariemburgischen6 und pommerellischen7
woywoden, wie auch den herren underrichter in Dobern Pauln Orlowsky8 zum
vormündern erwhelen und ordnen thutt. Auch zum fleissigsten gebeten haben will,
das ihre G[roßmechtige] G[nade] solch onus tutellae unbeschweret auf sich nehmen,
danebenst in anmerkung der lang schwebenden sache, mit seiner G[roßmechtigen]
G[naden] herrn collmischen woywoden9, der grentze halben gemelte herren tutoren
dahin trachten wollen, damit solche grentzsache ihren gebührlichen effect erreichen
und zur endschaft kommen moge. Was fernen unter den andern bonis mobilibus
das silberwerckt und die kleinnotter betriff, sonderlich die bey dem Moritz
Petwitz in versatzung liegen, wie das hievon, was es fur kleinotter und wieviel
derselben bey ihm vorhanden, die recognition bey seiner G[roßmechtigem] G[nade],
dem herrn pommerellischen woywoden solches außweisen wurde, auch seiner
G[roßmechtigem] G[nade] diener, der Greger, dessen gutte wissenschafft tregt, umb
welches bey gedachtem herrn Petwitz versetztes pfandt es so beschaffen, das nach
geklarter rechnung, die er, herr Bistram mit S[einem] G[roßmechtigem] G[naden]
herrn pommerellischen woywoden wegen der kegenschulden gehalten, auf sein
herrn Bistrams heil dasselbe hoher nicht, alß mit 400 fl. schult beladen. Darauf
auch albereit an interesse 20 fl. weren erlegt und gezhalt worden. Von denselben
gedachten kleinotern kombt des herrn Mickel Witkowsky seiner hausfrawen10 zu,
ein guldene kete mit rubinsteinen besetzt, sambt ein gehenge von sarhier [s] und
ein silberner gürtel. Das ander alles, was zum weiblichen schmuck gehorest, soll
der jungsten tochter Catharinen verbleiben, wie er auch derselben aus der scatul,
Michał Działyński (zm. 29 IV 1617), wojewoda inowrocławski 1602–1608, wojewoda brzeski 1609–
1617, starosta bobrownicki 1616–1617, gniewski, nieszawski, rypiński, UKuj, nr 351, 893, 1355, PSB
VI, s. 91; SBPN I, s. 368–369.
6
Jerzy Kostka (zm. 18 V 1611), podskarbi pruski 1602–1611, kasztelan chełmiński 1605, wojewoda
malborski 1605–1611, starosta golubski, ekonom malborski i starosta tczewski, UPKr, nr 42, 628,
986; PSB XIV, s. 349–350; SBPN II, s. 466; Oracki, Słownik I, s. 146.
7
Ludwik Mortęski (zm. 1 IX 1615), wicewojewoda pomorski 1591–1593, wojewoda pomorski 1594–
1611, wojewoda chełmiński 1611–1615, starosta grudziądzki, pokrzywiński, skarszewski, ekonom
malborski i starosta tczewski, UPKr, nr 281, 917, 1543; PSB XXII, s. 11–12; SBPN III, s. 257–258.
8
Paweł Orłowski (zm. po 1628), podsędek dobrzyński 1602–1623, starosta bobrownicki 1615, sędzia
dobrzyński 1623–1628, UKuj, nr 1354, 1583, 1625.
9
Maciej Konopacki (zm. 1 XI 1613), podkomorzy chełmiński 1588–1605, wojewoda chełmiński 1605–
1611, starosta grudziądzki, biskup chełmiński 1611–1613, UPKr, nr 223, 280; PSB XIII, s. 459–550;
SBPN II, s. 437–438; Nitecki, Biskupi, kol. 212.
10
Zofia Bystram (zm. po 1624), córka Hieronima i Katarzyny Orłowskiej, żona Mikołaja Witkowskiego, ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–017a, k. 49; ADTor, AmGolubia, SG–12, bez numeracji
stron; APTor, AmChełmży 9, s. 676.
5
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so mit sammet uberzogen, darin edelgestein und 2 zaponcze [s] vorhanden, die eine
und die andere, des herren Witkowßken seiner hausfraw thue legiren und verehren.
Die becher aber, die silbern köminchen und dergleichen sollen bseinen söhnenb und
zuvor aus seinem eldisten sohn, dem Walerian Bistramb11 [s], der zeug auf ein pferdt,
ein satel, der multan, so alles mit silber beschlagen und uber gülte zukommen und
gefolget werden.
Neben diesem gemelter herr Hieronym Bistramb seinen unterthanen, den
Albrecht Organisten, auß seiner und der seinigen leibeigenschafft und lediget
und [k. 270v] freygesprochen den er an seine G[roßmechtige] G[naden] der herrn
leßlawischen woywoden zu dinst thue commendiren und danebenst gemeltem herrn
woywoden denc all legiren und verehren gedachten Organisten aber ein jungfullen
zu Muntaw12 dazu noch an gelde fl. 20 schencken und verschaffen und dem Valieck
zu Muntaw ein platz mit eim heußlein und garten, da der Dusza Miszliwiecz wohnet,
verschreiben. Zu welchem platz ihme zukommen soll, eine hube ackers welche soll
von dem vollwerck zum hoffe gehorig ausgemeßem werden und gedachten platz er
und sein weib und also sie beide zu ihren lebetagen genüssen sollen. Dakegen soll
gedachter Dusza der leibeigenschafft frey sein, wie er denselben hiemit davon frey
und ledig gezehlt haben, und fur seine dinste thue er ihme zuordnen 20 gülden pol.,
welche ihme von seinen des testatoris sohnen sollen gefolget und zugestellet werden.
Item der Jadwichnen, die bey der jungsten tochter zudinst auf sie bestellet ist,
verehret er fl. 15 pol. Marcinkowy miszliczowy13 rinkowskiemu sollen seine sohne
100 mr. pr. fur ½ hube entrichten undt zhalen. Item dem eldisten diener Paul Vilinsky
ein par gutter ochsen zu verehren geordnet. Fogendtis noch legiret und beschieden
seiner G[roße] G[naden] dem herrn mariemburgischem woywoden ein miezsch14 [s]
mit silber beschlagen, und seiner Hochw[irdigen] Gnaden dem herrn colmischen
bischoff 15 ein hundt, britannice16 genandt, sambt dem halßbandt. Item ihrer Gnaden
des verstorben herrn colmischen woywoden nachgelassener wittwen17 ein kleines
uhrlein vom schlagenden werck, dem herrn D[omino] Bartholomeo Hieronio

Walerian Bystram z Chełmonia (zm. po 1646), syn Hieronima i Katarzyny Orłowskiej, APTor,
AmT, Kat. II, IX–17, k. 286v; APTor, AmT, Kat. II, IX–19, k. 22v, 75; APTor, AmT, Kat. II, IX–22,
k. 105v; APTor, AmT, Kat. II, IX–25, k. 710v; ADPelp, C–84, k. 38.
12
Zap. Montowo, wieś w pow. nowomiejskim, woj. warmińsko–mazurskim.
13
T.j. myśliwcowi — myśliwemu.
14
T.j. miecz.
15
Wawrzyniec Gembicki (zm. 10 II 1624), biskup chełmiński 1600–1610 i podkanclerzy 1607–1609,
potem kanclerz wielki koronny 1609–1613 i biskup kujawsko–pomorski 1610–1615, arcybiskup
gnieźnieński i prymas Polski 1615–1624, UCentr, nr 215, 651, 937; PSB VII, s. 382–384; SBPN II,
s. 32–33; Nitecki, Biskupi, kol. 113–114; Kalinowski, Wawrzyniec Gembicki.
16
Zap. chodzi o brytana, rasę psa rozpowszechnioną w Polsce w tamtym okresie.
17
Katarzyna Dulska (zm. po 1613), córka Jana kasztelana chełmińskiego, podskarbiego wielkiego
koronnego i Barbary Mniszek, wdowa po wojewodzie chełmińskim Mikołaju Działyńskim, starościna bratiańska, AmChełmży 8, s. 887; PSB V, s. 461–462 (biogram ojca); Czaplewski, Senatorowie, s. 60.
11
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40 fl. pol. Und beim herrn Christoff Bistram18, d– des herrn–d michelawischen richters
sohnee, ist ein silberner becher mit ein deckel vorfanden, der sol seinen des herren
testatoris sohnen zugestelt werden, und was erf von andern sachen mher bey sich
habe, thue er ihnen schencken und verehren.
Belangendt seine bücher, mit denen gibt er commiß [s] dem wolgeborneng herrn
Job Bistram19, h–michalawischem richter –h, zu disponiren, damit die kinder etliche
bücher, die ihnen gefallen, mogen zu sich nehmen und die andern der kirchen zu
Grocziczno20 verbleiben. Darunter die deutsche Bibel des D[omini] Hieronimy inß
kloster zur Löbe21, den münchen legiret und beschieden, nach seinem tode, wan ihne
der Liebe Gott nach seinem gnedigen vätterlichen willen von seinen abgefordert
sollen seine erben, sambt seinem verstorbenem lieben gemahl22, ihre beide leichen
zusammen zu Grocziczno eherlicher weise, wie sichs gebühret, zur erden zu
bestatten, und die söhne der kirchen zu Richnaw23 4 huben landes außzumeßen, und
den pleban24 daselbst eingebewde aufzurlichten schuldig sein. Belangendt die armen
in hospitalien bey dieser stadt hatt herr Hieronym Bistram wegen derselben solches
legatum ad pias causas zuordnen auf folgenden tag, da er die verordneten herrn des
gerichts wiederumb zu sich derohalb zubeschicken, sich dessen vor ihnen erkleret,
eingestelt, weil er aber des andern tages mit schwachheit uberfallen, und folgendts
daruber todes verschieden ist solche beschickung ferner nachbleiben, und allein
gemelter herr testator sich dieser gemachten ordnung, wie die vorgehendermassen
aufgesetzt, sambt dabey etlichen zugestandenen schulden, zu welchen gemelter
herr Bistram, in kegenwert seines eidems herr Witkowsky, sich ausdrucklich und
freywillig bekandt, vor den deputirten herrn des gerichts vernemen und horen lasen,
als des seligen herrn Martini Mochingers25 erben, 303 fl. pol. dafur ein gißkann mit
ein gißbecken silbern vergült, in versatzung liegen. Item des seligen herrn Francz
Eßken26 hinderlassenen erben [k. 271] 210 gulden pol., welcher schulden halben,
Krzysztof Bystram (zm. po 22 V 1641), syn Joba, sędziego ziemskiego michałowskiego i Doroty
Bażyńskiej, późniejszy sędzia ziemski michałowski 1630–1641, APTor, AmT, Kat. II, IX–18, k. 290v,
371; UPKr, nr 736.
19
Job Bystram (zm. po 26 I 1608), syn Fabiana z Zajączkowa, sędziego ziemskiego michałowskiego i Barbary Kostki, sędzia ziemski michałowski 1580–1606 (–1608), APTor, AmT, Kat. II, IX–18,
k. 269v, 290v; UPKr, nr 733.
20
Grodziczno, wieś w pow. nowomiejskim, woj. warmińsko–mazurskim.
21
Klasztor Bernardynów w Lubawie.
22
Katarzyna Orłowska (zm. przed 14 V 1603), córka Macieja z Rychnowa, sędziego ziemskiego chełmińskiego i Barbary Bażyńskiej, ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–017a, k. 8, 19, 26.
23
Rychnowo, wieś w pow. grudziądzkim, woj. kujawsko–pomorskim.
24
Ks. Paweł Bielawski, komendarz rychnowski 1599–1616, komendarz i pleban w Grzybnie, Kalinowski, Wawrzyniec Gembicki, s. 174–175.
25
Marcin Mochinger (zm. 1590), burmistrz toruński 1578–1590, ławnik ziemski chełmiński w 1590,
wieloletni ławnik i rajca Starego Miasta Torunia oraz burgrabia królewski, aptekarz i lekarz miejski,
UMT II, nr 35, 182, 431; UPKr, nr 137, PSB XXI, s. 498; TSB II, s. 173–174; A. Kardas, Elity władzy
w Toruniu w XVII wieku. Mechanizmy kształtowania się i wymiany grup rządzących, „Roczniki
TNT” 91, z. 1, 2004, s. 118.
26
Franciszek Esske (zm. 1601), ławnik 1567–1571 i rajca 1571–1579 Starego Miasta Torunia, burmistrz toruński 1579–1601 i burgrabia królewski, UMT II, nr 36, 181, 428; TSB I, s. 95–96; A. Kar18
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dieselben richtig zuerlegen und ausi zuzahlen gemelter herr Bistram seine sohne
aufs hochste verpflichtet. Folgendes aber da auf instendigkeidt obgemeltes herrn
Nickel Witkowsky von den herrn deputates des gerichts vorgehendes testament zu
gericht offentlich ist eingezeuget worden, hat gemelter herr Witkowsky freywillig
außgesagt und zugestanden. Das der selige herr Bistram vor seinem ende auf die
hospitalien fur das liebe armut alhier, wo es die herrn vorstehere der armen worden
hinwenden wollen, 30 fl. pol. namkundig gemacht, legiret und beschieden, und
seinem bericht nach ihme befohlen. Solchs bey gericht alhier zu vorlautbahren, wie
auch seiner G[roßmechtigen] G[naden] dem herrn leßlawischen woywoden darzu
noch sein weidewerck oder miszlistwo vormacht, und dasselbe gleichsfals seiner
Gnaden folgen zulassen angeordnet und befohlen.
Welches alles dermassen beide was die verordnetes herrn des gerichts wegen
des seligen herrn Bistrams gemachten testaments offentlich eingezeuget, wie auch
durch den herrn Nickel Witkowsky ferner itzt beigebracht worden.
Ein erbare gericht auf instendigkeit gemeltes herrn Witkowsky zuverschreiben
nachgegeben.

das, Eskenowie w XV–XVIII wieku. Genealogia patrycjuszowskiej rodziny z Torunia, „Rocznik
Toruński” 24, 1997, s. 179–180; taż, Elity władzy w Toruniu…, s. 81–82.

4. Testament Stanisława Konopackiego
Biguszki, 11 I 1608
Oryg. nieznany; kopie: APTor, ASczan 13, s. 1–3; APTor, ASczan 13, s. 5–8; APTor, ASczan 24,
s. 125–128. Nieznaczne różnice w kopiach: nieistotne zmiany kolejności legat dla służby, zmiany w kolejności zapisu datacji. W ostatniej kopii brak adnotacji świadków testamentu. Dokument
wzmiankowany: Nowosad, Archiwa szlachty, s. 202.

[s. 1] W imię Pańskie stań się ku wiecznej pamięci tej to rzeczy.
Ja, Stanisław Konopacki1, będąc od Pana Boga Wszechmogącego ciężką chorobą nawiedzony, ale na umyśle moim zdrowy i pamięci zupełnej, wiedząc to, że każdy człowiek w chorobie będący nie jest niczego inszego tak pewniejszy jako śmierci,
którą Pan Bóg Wszechmogący z woli Swej św. na wszelkiego człowieka dopuszczać raczy, nie oznajmując czasu ani godziny. Przeto ja, Stanisław Konopacki przy
Stanisław Konopacki (zm. 12 I 1608, pochowany w Nowem, w kościele Bernardynów), syn Jerzego,
kasztelana chełmińskiego, starosty świeckiego i Anny z Kostków. Dzierżawca dóbr Gentyliszki, Świadość i Soły na Litwie, ABKr, RGP–k 107, s. 6; Dachnowski, Herbarz, s. 67 przytacza jego epitafium
z Nowego: „Generoso Stanislao, Magnifici Domini Georgii a Conopat, castellani Culmensis et capitanei svecensis filio, vivo multis ac egregiis virtutibus predito. Fratres superstites amoris et dulcis
memoriae ergo hoc monumentum maesto posuerunt. Qui obiit anno 1608 die 12 Januarii, aetatum 47”.
1
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bytności natenczas przy mnie IMPP przyjaciół moich, mianowicie ks. Stanisława
Daniszewskiego, plebana świadoskiego, Pana Adriana Konopnickiego, Pana Adama
Zawiszi, a Pana Krzysztofa Czapskiego2, ziemian KJM powiatu wiłkomirskiego,
bacząc to do siebie, żem już bliski śmierci, a warując to, aby po śmierci mojej majętność moja wszelaka z łaski miłego Pana Boga mnie nadana i w doczesny szafunek
powierzona w dobrym porządku zostawała i czeladź moja porządnie rozprawiona
była, tym testamentem ostatecznej woli mojej tak mieć chcę.
Naprzód, gdy mnie już Pan Bóg Wszechmogący z tego świata wziąć raczy,
wszelką majętność moją, rzeczy wszytkie i sprzęt domowy, pieniądze gotowe zdawam i wszelaki rząd zlecam w majętności mojej biguskiej3 Panu Krzysztofowi Czapskiemu4 słudze JMP wojewody chełmińskiego5, brata mego, do przyjazdu IMPP
braci moich6, aby IMM wszytko oddane było. Oznajmuję też [o] długach moich, kto
mi co winien. To jest JO książę Mikołaj Krzysztof Radziwił7, książę na Nieświeżu
i Olice, wojewoda wileński, winien mi zł pol. 3 000, na którą sumę oblig od JM jest.
Te 3 000 zł leguję i odkazuję na kościoły katolickie, to jest na kościół katedralny
wileński św. Stanisława zł pol. 1970 zł, a na kościół świadoski8 leguję 1 000 zł pol.
na srebro kościelne, a osobno na puszkę do chowania Najświętszego Sakramentu
zł pol. 30. Jednak waruję to, jeżeliby kościół świadoski był sprofanowany heretyctwem, tedy kapituła wileńska ma to srebro odebrać i do inszych kościołów katolickich, kędy oni sami będą rozumieli oddać. Oznajmuję też, że mi winien JO książę
Krzysztof Radziwił9 wojewodzic wileński zł pol. [s. 2] 600, na co oblig JM jest.

Krzysztof Czapski, syn Juliusza sędziego ziemskiego tczewskiego i Heleny Wierzbowskiej, osiadły
na Litwie, Dachnowski, Herbarz, s. 141: jako bezimienny.
3
Biguszki, miejscowość w dawnym pow. wiłkomierskim, nad jeziorem Ołowsza, dziś zap. część miasta Świadoście (Svėdasai) na Litwie. Dawna posiadłość Radziwiłłów zastawiona przez kardynała
Jerzego Radziwiłła, biskupa krakowskiego i wileńskiego przed 1590 rokim Rafałowi Konopackiemu,
bratu testatora, a później przejęta przez Stanisława w dożywocie, ADTor, Monastica–Benedyktynki
MA–013, k. 193; SGKP I, s. 225.
4
Zap. Krzysztof Czapski z Lubocina (zm. po 1662, zap. 1 III 1667), syn Jana i Swarożyńskiej,
AGAD, ASK I, 147, k. 191v; ADPelp, Monastica, K–10, s. 128; Dachnowski, Herbarz, s. 141; Boniecki III, s. 281.
5
Maciej Konopacki (zm. 1 XI 1613), wojewoda chełmiński 1605–1611, brat testatora, zob. testament
Hieronima Bystrama, dok. nr 3, przyp. 9.
6
W 1608 roku z braci testatora, prócz Macieja, żył jeszcze tylko Krzysztof Konopacki, zob. testament
Krzysztofa Konopackiego, dok. nr 6.
7
Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (Sierotka) (zm. 28 II 1616), marszałek nadworny WXL 1569, marszałek
wielki WXL 1579, kasztelan trocki 1586, wojewoda trocki 1590, wojewoda wileński 1604, starosta
szawelski, UCentrWXL, nr 410, 439; PSB XXX, s. 349–361; T. Kempa, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł
Sierotka (1549–1616), Warszawa 2000.
8
Kościół par. w Świadościu w dawnym pow. wiłkomierskim, obecnie Svėdasai na Litwie nad
jez. Ołowsza. Zap. tożsamy ze wzniesionym w 1575 roku przez Mikołaja Radziwiłła drewnianym kościołem św. Michała Archanioła, SGKP XI, s. 635.
9
Krzysztof Radziwiłł (zm. 19 IX 1640), syn Mikołaja Krzysztofa Pioruna, hetman polny WXL
1615, kasztelan wileński 1633, wojewoda wileński 1633–1640, hetman wielki litewski 1635–1640,
UCentrWXL, nr 139, 160; PSB XXX, s. 276–283.
2
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Oznajmuje, też że mi winien JM ks. Wołowicz10 proboszcz trocki, referandarz KJM
zł pol. 700, na co mi oblig swój dał, który oblig jest przy JM ks. Panu sufraganie wileńskim11. Ja sam też winienem Panu Krzysztofowi Czapskiemu 500 kop litewskich,
którychem pożyczył na swą własną potrzebę, na com mu i oblig swój dał. Te 500 kop
ma sobie pan Czapski odebrać z prowentów świadoskich. A czegoby nie dostawało
z tych prowentów, tedy IMPP bracia moi powinni to będą zapłacić z majętności moich, a Pan Czapski po zapłacie tych 500 kop oblig mój, który na tę sumę ma, powinien
będzie oddać IMPP braciom moim rodzonym, któremukolwiek z nich. Z majętności mojej pozostałej odkazuję i naznaczam, co komu należeć i oddane być ma, to
jest: JMP wojewodzie chełmińskiemu, bratu memu, konia turskiego, którego od JM
mam, nazad wziąć i drugiego konia gniadego kniazika i maluczkiego jenochodniczka szpakowatego, tego, któremu synowi swemu JMP wojewoda będzie chciał oddać,
na woli to JM będzie. JMP Krzysztofowi, bratu memu, stępaka siwego żmudzkiego.
Panu Janowi12, wojewodzicowi chełmińskiemu, synowcowi memu, źrebca gniadego, łysego. Panu Krzysztofowi Czapskiemu odkazuję klacz stada mego, którą sobie
obierze, między wszytkiemi klaczami moimi. Sługom moim rękodajnem odkazuję
i naznaczam, każdemu z nich z osobna, naprzód Marcinowi Buczyńskiemu zł pol.
100 i woźników gniadych 4. Piotrowi Wlewskiemu zł pol. 400 i konia gniadego
woźnika i klacz gniadą, która między tymi woźnikami chodziła. Janowi Gientłowskiemu zł pol. 100 i parę woźników żmudzinów. Pacholęciu memu, Krzysztofowi
Widziskiemu, zł pol. 150 i koń wrony, łysy stada mego, Wawrzyńcowi Dzwonnickiemu zł pol. 200 i wałacha szpakowatego stada mego, Jurkowi, pacholęciu, zł pol.
1 000, drugiemu chłopięciu Jasiowi, który jest przy JM ks. Krzyckim13, proboszczu
grodzińskim zł pol. [s. 3] 1 000, to jest JM ks. proboszcz grodziński ma u siebie
moich pieniędzy pożyczanym obyczajem 300 zł pol. Do tych 300 zł dołożyć 700 zł,
żeby wyniosło 1 000 zł, to temu chłopięciu odkazuję, jednak pod tym sposobem,
jeżeli będzie katolikiem. Wawrzyńcowi, kucharzowi, zł pol. 100 i konia wilczatego
z Soł14. Walkowi, myśliwcowi, konia cisawego, na którym on sam jeździ i drugiego
mu jakiego konia przydać i pieniędzy dać mu co. Pani Szumowskiej, Pannie JadwiZap. Eustachy Wołłowicz (zm. 9 I 1630), proboszcz trocki, rejerendarz i pisarz WXL, późniejszy
biskup wileński, Niesiecki, Herbarz IX, s. 417, UCentrWXL, nr 957, 1337; Nitecki, Biskupi, kol. 494.
11
Mikołaj Pac (zm. 6 IX 1624), sufragan wileński, późniejszy ordynariusz żmudzki, PSB XXIV,
s. 739; Nitecki, Biskupi, kol. 330.
12
Jan Karol Konopacki (zm. 23 XII 1643), syn Macieja i Elżbiety z Dulskich, późniejszy biskup nominat warmiński, PSB XIII, s. 545; SBPN II, s. 434–435; Nitecki, Biskupi, kol. 211; Oracki, Słownik
I, s. 139.
13
Zap. ks. Stanisław Krzycki, scholastyk wileński, proboszcz grodzieński, Niesiecki, Herbarz V,
s. 414: jako bezimienny; Kościół Zamkowy czyli katedra wileńska w jej dziejowym, liturgicznym,
architektonicznym i ekonomicznym rozwoju. Część III. Streszczenie aktów kapituły wileńskiej,
oprac. X. J. Kurczewski, Wilno 1916, s. 88, 94, 97.
14
Soły, miejscowość w dawnym pow. oszmiańskim, obecnie Białoruś. Dobra Świadość (Świadoście)
i Soły prawdopodobie od 1589 roku znajdowały się w rękach Macieja Konopackiego, który wyłożył za Jerzego Radziwiłła 17 000 zł, spłacając tym samym Seweryna Zaleskiego. Zap. też wkrótce potem przekazał dobra w zarząd bratu testatorowi, na stałe przebywającemu na Litwie, APTor,
A mChełmży 4, s. 309; SGKP XI, s. 70.
10
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dze zł pol. 300 i bydła z obory dwornej, coby to bydło 100 zł wyniosło. Czeladź
moją wszytką, a mianowicie: Wawrzyńca — kucharza, Dzwonnickiego — chłopca,
Jakuba — woźnicę i inszych wolnemi czynię i puszczam. I jeżeliby co komu suchych dni było zatrzymano, wszystko zapłacić rozkazuję i proszę IMPP braci moich
i rozumiem to, iż JM ochraniając sumienia mojego, abym przed Panem Bogiem nie
cierpiał, to wszytko według tej ostatniej woli mojej wykonają. Jakoż ja Stanisław
Konopacki warując to tym testamentem moim, aby się to wszytko ziściło i wykonane było według tej ostatniej woli mojej, dla lepszej wiary i ważności tego testamentu
przez ciężką chorobę moją i żem go już podpisać nie mógł oświadczywszy w tym
wszytkim cokolwiek się w tym testamencie moim pomieniło ostatnią wolą moją
PP i przyjaciołom moim, którzy na ten czas przy mnie byli. To jest ks. Stanisławowi Daniszewskiemu, plebanowi świadoskiemu, Panu Adrianowi Konopnickiemu,
a Panu Adamowi Zawiszy ziemianom KJM powiatu wiłkomirskiego, przy czym
też był i Pan Krzysztof Czapski, sługa JMP wojewody chełmińskiego, brata mego,
stwierdzając ten testament pieczęć swą do niego przycisnąć kazał. A do tego prosiłem o przyłożenie pieczęci i podpisy rąk do tego testamentu mego IMPP przyjaciół
moich, osób wzwyż pomienionych na ten czas przy mnie byłych. Czego IMM będąc
świadomi na prośbę moją to uczynili, pieczęcie swe przycisnęli i rękami się swymi
podpisali.
Pisan Biguskach roku 1608 miesiąca stycznia dnia jedenastego15.
[LS 4 miejsca]
(–) Ustnie proszony pieczętarz i [świa]dek testamentu tego przy [pieczęci] swej
ręką swą po[dpisał się] ks. Stanisław Da[niszewski świadoski pleb]an natenczas
(–) Ustnie proszony pieczętarz i świadek testamentu tego przy pieczęci swojej
ręką swą podpisałem Adrian Konopnicki
(–) Ustnie proszony pieczętarz i świadek testamentu tego przy pieczęci swej
własnej. Ja Ada[m] Zawisza ręką swą podpisa[łem]

15

W ostatniej kopii: Pisan w Biguszkach 11 die stycznia roku Pańskiego 1608.
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5. Testament Łukasza Sampławskiego
Dobiesławice, 28 II 1608
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu w księdze ławniczej Chełmży, APTor, AmChełmży 8, s. 185–190.
Testament do wpisu przedłożyła 4 VI 1608 Eufrozyna Maruńska, wdowa po testatorze.

[s. 185] Ostatnia wola i testament urodzonego Pana Łukasza Sąmpławskiego1,
syna niegdy urodzonego Marcina Sąmpławskiego2 , który uczynił dnia dwudziestego ósmego lutego.
Czując się być człowiekiem śmiertelnem i śmierci podległem, przy bytności
Wielebnych ks. Jana Gratkowskiego, plebana płomikowskiego i ks. Wojciecha, plebana sawłowskiego i urodzonych i szlachetnych Bartosza Kaczkowskiego, Jakuba
Rokiczkiego, Jana Włodka, Jana Pielgrzymowskiego, Wawrzyńca Borzymińskiego,
Jana Wojciecha Bieliczkiego, Bartosza i Macieja Tulibowskich i Andrzeja Kukwiczkiego z Ostrowa, woźnego i generała koronnego, o którego urzędzie i przysiędze
[s. 186] jawno każdemu jest, na ten czas do tego aktu i testamentu zgromadzonych
dla większego świadectwa i utwierdzenia tego testamentu przez tego to Pana Łukasza Sąmpławskiego uczynionego, który będąc chorym na ciele ale zdrowem na
umyśle i niczym nie uwiedziony i dobrze się na to rozmyśliwszy, jawnie i dobrowolnie to wszytko przed tym to woźnym i szlachtą wyżej mianowaną zeznał i taki
testament i wolę swoją ostatnią uczynił i niniejszym aktem i testamentem czyni.
Który tak ważny być ma, jakoby też coram actis quibusvis authenticis przez tego to
Pana Łukasza Sąmpławskiego zeznany i uczyniony być miał.
Naprzód tedy ciało swe ziemi, jako najuczciwiej w parafii swej własnej, żonie
swej Eufrozynie Maruńskiey3 i z opiekunami oddać rozkazał i zlecił, których onej
tym testamentem przydawa, zapisuje i gruntownie mocą tego testamentu naznacza,
bez których rady, pomocy i przyzwolenia ta to Eufrozyna Maruńska nic czynić nie będzie mogła. I którym wszytką moc et absolutam potestatem do odprawowania spraw
wszelakich prawnych, nieprawnych, zaczętych i niezaczętych, płacenia długów, rezygnowania majętności, alienowania, kommutowania dla iszczenia [s] się kredytorom i dłużnikom zupełną i niczym nie naruszoną [s. 187] moc i władzę daje i dawa.
To jest urodzonemu Krzysztofowi Sąmpławskiemu4, stryjowi swemu i urodzonemu
Jakubowi Sąmpławskiemu5, bratu swemu stryjecznemu rodzonemu, takim obycza1
Łukasz Sampławski (Sąmpławski) z Turzna (zm. między 28 II a 4 VI 1608), syn Marcina i Febronii Szczepańskiej, APTor, AmT, Kat. II, IX–18, k. 191; APTor, AmChełmży 6, s. 816; APTor,
A mChełmży 8, s. 123.
2
Marcin Sampławski (Sąmpławski) z Turzna i Kamionek (zm. przed 1607), APTor, AmChełmży 6,
s. 231; APTor, AmChełmży 8, s. 61.
3
Eufrozyna Reitan Maruńska (zm. po 1640), córka Jana Reitana, 1v. żona Łukasza Sampławskiego, 2v.
żona Zygmunta Pawłowskiego, APTor, AmChełmży 8, s. 123, 202; APGd, SztumZ 3/1, s. 432, 501, 524.
4
Krzysztof Sampławski, stryj testatora, być może tożsamy z Krzysztofem a Deben Sampławskim,
ławnikiem michałowskim 1593–1600, UPKr, nr 665.
5
Jakub Sampławski, syn Krzysztofa, brat stryjeczny testatora, zap. tożsamy z Jakubem z Muntaw Sampławskim, późniejszym ławnikiem 1622 i sędzią ziemskim michałowskim 1622–1630, UPKr, nr 671, 735.
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jem, aby ta to osierociała małżonka tego to Pan Łukasza Sąmpławskiego, gdzieby go
Pan Bóg z tego świata do chwały Swojej św. przez śmierć powołać raczył, od powinnych męża swego ani też od kogo innego niwczym [s] ukrzywdzona i uszkodzona
nie była, tak w majętności i w inszych wszytkich dobrach, których on śmiercią swoją
odumarł i odumiera. O czym też prawo jej tak oprawne, jako i dożywotnie coram
actis civilibus culmsensis uczynione dostateczniej obmawia i świadczy.
Zeznawa też długi wszystkie ojca swego, o których on dostatecznie wie i wiedział,
aby się niesłusznego płacenia długów tych kredytorowie nie upominali po śmierci jego.
Naprzód dług jeden JMP Stanisławowi Działyńskiemu6 kasztelanowi elbińskiemu 300 zł pol., na które ma rekognicję ojca mego, zapłacił 200, a trzecie został być
winien. To zapłaciwszy prosić aby rekognicję albo cyrograf, gdy się reszta zapłaci,
wrócono do rąk opiekunów i żony jego. Item dług drugi, który winien JMP Michałowi Działyńskiemu7 wojewodzie inowłocławskiemu 600 [zł] pol., na które ma cyrograf [s. 188] JMP wojewoda od ojca mego. Zapłacił 450 zł pol., a reszty został być
winien 150 zł. Resztę zapłaciwszy prosić, aby cyrograf był wrócony do rąk opiekunów i żony jego. Item dług ks. Andrzejowi8, wikaremu toruńskiemu 300 zł pol., na
które zapis uczynił nieboszczyk ojciec. Item dług urodzonemu Jerzemu Głuchowskiemu9 700 zł pol., na które ma rekognicję ojca mego. Te zapłaciwszy prosić, aby
rekognicja była wrócona do rąk opiekunów. Item dług Panu Franczkowski Hestcze10,
mieszczaninowi toruńskiemu 150 zł monety pol., których był pożyczył ojcu memu,
na który dług wziął łasztów żyta i synowie jego 35 miary toruńskiej.
Długi zaś inne, które są u kredytorów Panu Łukaszowi Sąmpławskiemu należące, których dłużnicy nie popłacili.
Naprzód Pan Tomasz Zaleski11 jest winien 500 zł pol., na który dług jest dowód.
Item zeznał, iż Pan Jakub Gołoczky12 ratione posagu wziął z ręki ojca mego 3 000 zł
monety i liczby pol. Item dług u tegoż Pana Jakuba Gołoczkiego 1 000 tal. starych,
których mu był pożyczył nieboszczyk ojciec mój, którego długu nie oddał ani zapłacił.
Stanisław Działyński (zm. 1617), kasztelan elbląski 1588–1611, wojewoda malborski 1612–1615,
wojewoda chełmiński 1615–1617, starosta rogoziński i tolkmicki, UPKr, nr 387, 629, 282; PSB VI,
s. 96–97; SBPN I, s. 373; Oracki, Słownik I, s. 52–53.
7
Michał Działyński, zob. testament Hieronima Bystrama, dok. nr 3, przyp. 5.
8
Zap. tożsamy z ks. Andrzejem ze Zbąszyna, w 1594 roku wikarym kościoła św. Janów w Toruniu, komendarzem w latach 1589–1607, T. Glemma, Stosunki kościelne w Toruniu w stuleciu XVI i XVII na tle dziejów kościelnych Prus Królewskich, Toruń 1934, s. 117, przyp. 4; Kalinowski, Wawrzyniec Gembicki, s. 172.
9
Zap. Jerzy Głuchowski z Turzna i Pilewic (zm. przed 21 VII 1615), syn Jerzego z Turzna i Anny
Plemięckiej, APTor, AmChełmży 6, s. 35; APTor, AmT, Kat. II, IX–18, k. 174; APByd, AmChojnic
127, s. 332.
10
Franciszek Esske (Hestka), zap. identyczny z Franciszkiem (1573–1642), synem Franciszka burmistrza Torunia i Katarzyny Koye, ławnikiem 1606–1616 i rajcą w Elblągu 1616–1642; TSB I, s. 96
(biogram ojca); A. Kardas, Eskenowie…, s. 182; taż, Elity władzy w Toruniu…, s. 83.
11
Tomasz Zaleski, zap. tożsamy z Tomaszem Cygenberg Zaleskim, ławnikiem ziemskim chełmińskim
1607–1609, późniejszym pisarzem ziemskim chełmińskim 1612–1630, UPKr, nr 144, 202, 1381.
12
Jakub Gołocki z Kamionek (zm. przed 29 V 1624), syn Michała, mąż Zofii Sampławskiej, siostry
testatora, APTor, AmT, Kat. II, IX–18, k. 348; APTor, AmT, Kat. II, IX–19, k. 282; APTor, AmT, Kat.
II, IX–24, k. 311v.
6
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Item dług u Pan Jana Osieczkowskiego13 [s. 189], na który zapis w Toruniu jest uczyniony, to jest na 2 555 zł przez tegoż Jana Osieczkowskiego Panu Łukaszowi Sąmpławskiemu zeznany i niezapłacony. Item prawa wszystkie, które pobrał ten to Pan
Osieczkowski po śmierci ojca mego i ze skrzynką, aby je opiekunom do rąk oddał albo
żonie tego Łukasza Sąmpławskiego. Item 2 łaszty owsa miary toruńskiej, których nie
oddał ten to Pan Jan Osieczkowski. Item dług jeszcze ojca mego Panu Święczickiemu
do Ruga 100 zł pol., na które ma rekognicję ojca mego, który gdy się zapłaci, aby rekognicję wrócił. Item dług Panu Stanisławowi Kaczkowskiemu14, na który ma zapis
przez mię uczyniony w Toruniu na 220 zł monety i liczby pol., który nie jest zapłacony.
Item inszy dług temuż to Panu Kaczkowskiemu ratione granic odprawowania swym
groszem przez tego Pana Kaczkowskiego imieniem nieboszczyka ojca mego, o który
dług była actia intentata tak patri prout et filio dosyć się nie stało Panu Kaczkowskiemu,
choć dał konie, ale miał jeszcze dać kilkadziesiąt zł, co by był przyjaciel nalazł na tym
mieli przestać. Item dług na Dembieńcu15, który jest [s. 190] obligowany Panu Łukaszowi Sąmpławskiemu in summa 4 000 fl. pol., który trzymają per modum arendae
PP Plemięccy od Pana Łukasza Sąmpławskiego, o czym dokumenta evisdentissima
in actis i insze wszystkie długi, któreby się nalazły, aby je PP egzekutorowie tego testamentu mieli na baczeniu, którym jest moc dana do dochodzenia długów i iszczenia się
kredytorom. Sługom też aby się dostateczna nagroda stała za ich posługi gdzieby mię
Pan Bóg z tego świata do siebie powołać raczył. A dla lepszej wiary i pewności ten to
testament i zeznanie swe ten Łukasz Sąmpławski ręką swą własną podpisał i pieczęcią
zapieczętował i inszych wiele na ten czas będących przy tym testamencie pisaniu.
Działo się dnia 28. lutego miesiąca, roku Pańskiego w Dobiesławicach16 1608.
[LS] (–) Łukasz Sampławski ręką swą
[LS] (–) Ego Albertus Radzieioviensis, plebanus szawloviensis mpp
[LS] (–) Joannes Grudkowski, parochus in Maiori Pł[o]nkowo17 attestati voluntatem ultimae eius mpp subscribit
[LS] (–) Bartosz Kaczkowski mpp
[LS] (–) Jan Włodek mpp
[LS] (–) Jan Pielgrzymowski ręką swą
[LS] (–) Bartosz Tulibowski ręką swą
[LS] (–) Maciej Tulibowski ręką swą

Jan Osieczkowski (zm. przed 1636), syn Macieja i Febronii Szczepańskiej, przyrodni brat testatora,
APTor, AmT, Kat. II, IX–18, k. 191, APGd, SztumZ 3/1, s. 389.
14
Stanisław Kaczkowski z Wilkostowa (zm. po 1617), nabywca części dóbr Kamionki Wielkie od testatora; APTor, AmT, Kat. II, IX–17, k. 248v; APTor, AmT, Kat. II, IX–21, k. 68v.
15
Dębieniec, wieś w pow. grudziądzkim, woj. kujawsko–pomorskim.
16
Dobiesławice, wieś w pow. inowrocławskim, woj. kujawsko–pomorskim.
17
Płonkowo i Płonkówko, niegdyś jako Płomykowo i Płomykówko, wsie w pow. inowrocławskim,
woj. kujawsko–pomorskim, na przełomie XVI i XVII wieku, własność Kaczkowskich, SGKP VIII, s. 311.
13
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6. Testament Krzysztofa Konopackiego
Mały Świerkocin, 22 I 1610
Oryg. opatrzony autografem i pieczęcią sygnetową, papierowo–woskową (nieczytelną), APTor,
ASczan 12, s. 15–18. Dokument wzmiankowany: Nowosad, Archiwa szlachty, s. 201.

[s. 15] In nomine Sancte et Individuae Trinitatis. Amen.
Uważając u siebie marność i nieustawiczność świata tego, a najwięcej powinności każdego człowieka przypatrzywszy się, że tym sposobem na świat się rodzim
aby zaś pomarli, dlatego [gdy] już ten straszliwy wyrok na mię przypadnie, umyśliłem za dobrego zdrowia przykładem onego króla Ezechiasza, który z napomnienia Izajasza proroka dom swój rozprawił, tę trochę, którą mam z łaski Pana Boga
Wszechmogącego, jakoby mi się najlepiej ku czci i chwale Pańskiej, a ku przejednaniu słusznego gniewu Jego św. za grzechy moje zdało rozrządzić.
Naprzód tedy aby za grzechy moje1, rodziców, braci i sióstr Przenajświętsza
Ofiara u mnichów w Nowem2, na każdy tydzień raz, w piątek, albo którego inszego
dnia dla nastąpienia jakiego zacnego święta odprawowana była wiecznymi czasy,
odliczam na intratę klasztorowi temu nowskiemu 700 zł pol., które na jaki fundusz
obrócić się mają, tak, żeby na każdy rok 30 fl. intraty uczynili, z których na każdy piątek przy Mszy św. po 17 gr. ojcom do klasztoru przychodzić będzie, a to co
zbędzie to jest gr. 16 tamże ojcom do kościoła na wosk, na cześć i chwałę Panu
Bogu. Ten, u którego te pieniądze będą dawać powinien będzie commemoratio na
Mszę św., proszę aby taka była, Jerzego3 [i] Anny4, rodziców, Jerzego5, Jana6, Rafała7,
Ubytek papieru. b–b Wstawione z marginesu zgodnie ze znakiem pisarskim.
Krzysztof Konopacki (zm. między 22 I 1610 a 21 III 1611), syn Jerzego i Anny z Kostków. Według
kroniki bernardynów nowskich zmarł w 1609 roku w Rynkówce podczas ślubu Mirosława Konarskiego
z bratanicą testatora, córką Jerzego (Zofią), co — jak wskazuje powyższy testament — było niemożliwe,
chyba że omyłkowo przesunięto datę ślubu, ABKr, RGP–k 107, s. 6; APTor, ASczan 10, s. 185 i nn.
2
Chodzi o bernardynów osadzonych w Nowem nad Wisłą w 1604 roku przez Jerzego Konopackiego,
brata testatora, w dawnym kościele franciszkanów, zob. KZSP, T. XI, z. 15 (powiat świecki), s. 24.
3
Jerzy Konopacki (zm. 27 X 1566), syn Jerzego i Magdaleny Peckaw, kasztelan chełmiński, starosta
świecki, UPKr nr 38; PSB XIII, s. 548; SBPN II, s. 435–436.
4
Anna z Kostków Konopacka (zm. po 31 V 1578), córka Stanisława wojewody chełmińskiego i Elżbiety
von Eulenburg, żona Jerzego; APGd, AmMalborka 508/1331, s. 365; APTor, AmT Kat. II, IX–10, k. 181.
5
Jerzy Konopacki (zm. 8 IX 1605), syn Jerzego i Anny z Kostków, kasztelan chełmiński 1590–1604
(–1605), starosta lignowski i straszewski 1571–1605, UPKr nr 41; PSB XIII, s. 548–549; SBPN II,
s. 436–437. Data roczna zgonu 1603, podana przez nekrolog bernardynów nowskich, nie jest poprawna, KKTor, rkps TN–69 (AcN), k. 261; por. Czaplewski, Senatorowie, s. 19, 185.
6
Jan Konopacki (zm. 14 V 1601), syn Jerzego i Anny z Kostków, kanonik chełmiński 1593–1601, ADTor,
Monastica–Benedyktynki MA–013, s. 197; Dachnowski, Herbarz, s. 67; Mańkowski, Prałaci, s. 91–92;
SBPN II, s. 433–434; w obu opracowaniach biograficznych błędna dzienna data śmierci za Niesieckim.
7
Rafał Konopacki z Dźwierzna (zm. po 10 VII 1590, a przed 26 IX 1591), syn Jerzego i Anny z Kostków, A
 DTor, Monastica–Benedyktynki MA–013, k. 14, 24. Dachnowski, Herbarz, s. 68: heraldyk
błędnie przypisał cytowane przez siebie epitafium innemu Rafałowi, jednocześnie nieprawidłowo
odczytując datę jego śmierci jako 10 VIII 1589.
a

1
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Krzysztofa8, Stanisława9, synów, Elżbiety, Magdaleny10, córek Konopackiego, a to
aby czasy wiecznemi trwało pilnie opatrzyć. A po zejściu Pana woje[wody] chełm[ińskiego], także i Pani Tomiczki[ej], przyłożyć [tychże] Macieja11 i Anny12 do
tych kommemoracji. Wolno jednak będzie klasztorowi temu nowskiemu, gdzieby
się lepszy pożytek stąd pokazał za wiadomością dwóch z domu mego starszych i ks.
ministra zakonu ich, jako starszego tejże reguły in melius odmienić, byle się ta Przenajświętsza Ofiara wiecznemi czasy raz w tydzień odprawowała. Odliczam jeszcze
obrazek srebrny Panny Maryi na ornat [z] przedniego złotogłowu 100 fl., na poprawę
klasztoru 100 fl. i parę koni [s. 16] woźników roślejszych, które sobie wybiorą. Na
szpital w tymże Nowym odliczam 200 fl., z których aby także intrata szła w szpitalu
mieszkającym wiecznemi czasy, a oni żeby powinni byli Pana Boga błagać modlitwami swymi na tacę Mszy za moją i wyżej mianowanych osób grzechy. Ażeby
z czasem pamiątka nie zginęła napomnieć ich kapłan powinien będzie, aby się za
wyżej mianowanych zmarłych modlili, tamże zaraz jałmużnę im z intraty oddać,
która ma być na tygodnie rozdzielona na cały rok, jako i pierwsza co ojcom należy.
Tu dlatego tak często Nowe [w]spomianam, pilnie o to prosząc, aby to moje mizerne
ciało tamże u mnichów pochowane było i oczekiwało przyjścia miłosiernego Odkupiciela. A iż z arendy biguskiej13 Panu Jerzemu14, synowi nieboszczyka Pana Rafała
zostają 495 fl., tedy te sobie naprzód niż do wspólnego działu przejdzie, wytrąci
i zapłacone mu być mają. A widząc, że go Pani matka15 jego ogołoconego w sprzęt
domowy ostawiła, tedy mu na to puste gospodarstwo jego ostawiam, wał obrusów
jeden, ręczników wał drugi, półmisków 12, mis 2, talerzy tuzin i 2 lichtarze srebrne.
Pomniejsze ostatkiem w równy dział z inszemi dzielić się będzie. Frasowały mię

T.j. testatora.
Stanisław Konopacki, zob. testament Stanisława Konopackiego, dok. nr 4.
10
Jedyna imienna wzmianka w źródłach o obu córkach Jerzego Konopackiego. Dachnowski, a za
nim inni heraldycy wspominają dwie bezimienne córki Jerzego, pierwszą — żonę Trzebińskiego, drugą — Piotra Tomickiego. Jednak żoną Tomickiego była nieznana Dachnowskiemu trzecia córka Anna
(zob. przyp. 12), a jedna z tu wymienionych: Elżbieta lub Magdalena musiała być ową żoną Mikołaja Trzebińskiego, która wg testamentu syna, Piotra Trzebińskiego, pochowana została w Dobrczu,
APoz, BydGr, 31, k. 107; Dachnowski, Herbarz, s. 67.
11
Maciej Konopacki wojewoda chełmiński, zob. testament Hieronima Bystrama, dok. nr 3, przyp. 9.
12
Anna Konopacka (zm. po 1610), córka Jerzego i Anny Kostki, siostra testatora, żona Piotra Tomickiego, kasztelana nakielskiego. Zapis w tym testamencie jest ostatnim znanym poświadczeniem,
że jeszcze żyła. APTor, AmT, Kat. II, IX–12, k. 140v; APPoz, BydGr 16, k. 558; APPoz, BydGr 25,
k. 43v; Dachnowski, Herbarz, s. 67: jako bezimienna.
13
Biguszki, zob. testament Stanisława Konopackiego, dok. nr 4, przyp. 3.
14
Jerzy Konopacki (zm. przed 12 XII 1630 r. w Świadości na Litwie), syn Rafała z Dźwierzna i Barbary Rokusz, APTor, ASczan 9, s. 75, 87; AGAD, AR, Dz. V, 7159.
15
Barbara Rokusz (zm. przed 1598), córka Jerzego z Dźwierzna i Heleny Bażyńskiej, żona Rafała Konopackiego ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–013, k. 14, 151, 154; APTor, AmChełmży 4, s. 601.
8
9
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zawżdy te pieniądze, którem brał, na Kotomierzu16 dawszy, od Pana Sieniejskiego17,
dlatego proszę, aby potomkom jego PP Sienieńskem były wrócone 747 fl., które się
względem arendy za trzy lata, gdy w zastawie Kotomierza były brane. A iż na Tomicziach18 suma nie jest większa tylko 23 000 zł, dlatego gdzie by majętność miała być
podana, gdy do lat przyjdzie dziedzic tych dóbr, tedy jeszcze 2 000 dla słuszności
dopłacać tejże majętności mają być dane, a to dlatego, że wszytek sprzęt i bydło zostają przy tej majętności, co gdy się stanie zda mi się, że 25 000 będzie zapłacona,
a gdzieby też mogła Pani siostra drożej przedać, tedy to wiedzieć potrzeba, że choć
Pan Krzysztof Tomicki19, siostrzanek mój, uczynił recognicję na 10 000, tedy nie
wziął, tylko 6 000 za czym jeno by też 6 000 wrócić był powinien, z tą tam 17 000,
która tam przedtem była zapisana, do czego przyjdzieli, aby pieniądze wracać miała
albo [s. 17] dzieci jej, tedy z miłości ku niej i dzieciom jej widząc ją też w sprawę jej
zatrudnioną spuszczam 1000 zł na sumie wszytkiej, tak iż potomkom moim więcej
by dać nie była powinna [niż] 22 000 zł. Panu woje[wodzie] chełm[ińskiemu] na znak
wdzięczności za moje to dobrodziejstwo pokazał, a dożywocie mi na Lalkowach20
u KJM zjednał, odliczam miednicę i naliwkę norymberskiej roboty i stempaka. A iż
by żadna przyczyna do niezgody i zawaśnienia nie zostawała, która by mogła uróść
względem działu po nieboszczyku Panu Stanisławie, dlatego chcę, aby się tym dosyć
stało spadku tego po mnie, którzy się ukrzywdzeni być rozumieją, a po tym w równy
dział wszyscy do wszystkiego należeć będą, okrom, gdzieby wedle umowy swoje
odebrali. Tedy nic nie wyjmując zarówno dzielić będą na trzy części wedle prawa.
Sług mi się też tu przepomnieć nie godzi, a zwłaszcza którzy mi wiernie posługi
oddawali. Przeto Fridrichowi Jutlowskiemu zapłaciwszy jego suchedni, odkazuję
100 tal. Pawłowi, memu pokojowemu, odliczam na domu w Nowem 150 fl., ku temu
[a]ego podjezdka z jarczakiem i potrzebami do niego, a ku temu gotowiznę 20 fl. Wałdowskiemu21, gdzieby się tymczasem ze mną nie rozprawił 100 tal. i za lata przeszłe
kwituję go, aż do [1]608 roku za przeszłe lata. Marcinowi, kucharzowi, myślałem
zawżdy dobrze uczynić, ale mię nieposłuszeństwem swym, swawolnem życiem, niewdzięcznością, częstym mię gniewaniem i frasowaniem od tego zrażał, zaczym też
gotowa przyczyna — mały nań mieć respekt. Jednak żem go wychował, tedy mu
odliczam na tymże domu w Nowem 100 fl. do tego siwego podjezdka, na którym
zwykł jeździć, gotowizną 10 fl. Kierdejowi, wychowańcowi, któremu[m] przez te
lata nie dawał, jeno com go przyodziewał 50 fl. leguję i sukna gdańskiego 5 łokci i na
Kotomierz, wieś w pow. bydgoskim, woj. kujawsko–pomorskim.
W 1591 roku występuje w Kotomierzu Krzysztof Sieniński żonaty z Katarzyną Wałdowską, córką
Fryderyka z woj. pomorskiego, APPoz, BydGr 15, k. 53v–54v; APPoz, BydGr 19, k. 178.
18
Tomice, wieś w pow. poznańskim, woj. wielkopolskim.
19
Krzysztof Tomicki (zm. przed 1625), syn Piotra i Anny Konopackiej, TD, Grodzkie i ziemskie >Poznań>Relacje>XVII wiek; 667 (nr 153).
20
Lalkowy, wieś w pow. starogardzkim, woj. pomorskim. Królewszczyzna leżąca w starostwie grudziądzkim, którą 20 VI 1607 testatorowi odstąpił brat Maciej, wojewoda chełmiński i starosta grudziądzki, AGAD, MK 151, k. 196v–197.
21
Może Fryderyk Wałdowski z woj. pomorskiego, ojciec Katarzyny, żony Krzysztofa Sienińskiego,
zob. przyp. 17.
16
17
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ubranie karazy. Staszka przyodziawszy i ku temu 6 fl. albo 8, oddać go rodzicom
albo Panu Jerzemu Konopackiemu22 do Kuczwał23. Wliewskiemu sukna na parę sad
[s], pieniędzy 20 fl., ks. plebanowi lalkowskiemu, aby Pana Boga za mnie prosił 30 fl.
i rajtarkę lisią. Tym zaś, co do mnie po [s. 18] nieboszczyku panu bracie przystali:
Kucharskiemu 15 fl., Zułkow[skiemu] 15 fl., Raczielskiemu 10 fl., Grodkow[skiemu] 8 fl., kuchcika przyodziać, a pieniędzy 2 fl. Litfiuka przyodziać i oddać komu,
dawszy mu 3 fl. Woźnicom popłaciwszy ich suchedni nadto dać im po 2 fl. Także
i mastalerzowi, myśliwcowi Jakubowi podjezdka i nad jego mitto 12 fl. Melchrowi
Tysarzowi sukna dobrego na ubiór i na kopieniak i 20 fl. Czeladzi zapłaciwszy ich
zasłużone, dać im po złotemu, nadto po 20 gr, po 15, po 10, jako któremu i jako długo będącemu. Dwórce także i dziewce nad ich mitto darować cokolwiek. Ditlofowi
także 20 fl. in summa aby wszyscy byli kontentowani pilnie proszę. A na zapłatę
tego wszystkiego cokolwiek się znajdzie tu gotowizny odkazuję i intratę zboża latoszego wszelakiego, b-tak tu w Polsce jako i w Litwie-b. Odliczam jeszcze 100 fl. na
pomalowanie ołtarza w Lalkowach. JMP woje[wodzie] inowłoc[ławskiemu]24 obraz
Salvatoris w zasłonie szklanej odliczam i drugi św. Jeronima i zegarek mały okrągły,
na znak miłości ku JM.
Egzekutory tęż mojej ostatniej woli czynię WPP inowłocławskiego
i chełmiń[skiego] wojewodów, pilnie prosząc abyście WMM tę ostatnią wolę moją
wykonać raczyli pewni będąc nagrody i zapłaty za tę pracę od Pana Boga, którą im
racz dać o Panie Jezu Chryste przez gorzką mękę Twoją i wesołe zmartwychwstanie.
Pisany w Malim Swirko[czynie]25 roku 1600 dziesiątego, w Malim Swirkocynie,
dnia Ianuarii 22 [22 I 1610].
(–) Cristoph Konopaczki mpp [LS]

Jerzy Konopacki z Kuczwał i Pluskowęsów (zm. po 1610), syn Łukasza i Heleny Cemy. Niniejsza
wzmianka jest ostatnim znanym potwierdzeniem, że jeszcze żył, APGd, AmSztumu 524/5, s. 146,
APTor, AmT, Kat. II, IX–15, k. 324, 325v; APTor, AmChełmży 6, s. 247, 803.
23
Kuczwały (Conradswald), wieś w pow. toruńskim, woj. kujawsko–pomorskim. Wówczas królewszczyzna w rękach rodziny Konopackich.
24
Zap. chodzi o Michała Działyńskiego (zm. 1617), wojewodę inowrocławskiego, później brzeskokujawskiego, który w wykazach urzędników pełni urząd do 1608 roku. Także Teki Dworzaczka wskazują, że jeszcze w 1610 roku tytułowany był wojewodą inowrocławskim. Następca na urzędzie — Jan
Gostomski — widnieje dopiero od 1611 r., UKuj, s. 115; TD, Grodzkie i ziemskie >Poznań>Rezygnacje>XVII wiek> Część 1, 1751 (nr 1407); PSB VI, s. 91; SBPN I, s. 368–369. Zob. testament Hieronima Bystrama, dok. nr 3, przyp. 5.
25
Świerkocin, wieś w pow. grudziądzkim, woj. kujawsko–pomorskim.
22
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7. Testament Daniela Orzechowskiego z Turznic
[Turznice?], 24 VIII 1610?
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu do ksiąg miejskich Torunia, APTor, AmT, Kat. II, IX–19,
k. 402v–404. Testament do wpisu przedłożyła 4 II 1611 Regina Obrembska, wdowa po testatorze. Dokument wzmiankowany: T. Friedelówna, Język polskich testamentów…, s. 31–41.

[k. 402v] Ja, Daniel Orzechowski1 z Turznicz2 mając na pilnym baczeniu przestrogę Pana i Zbawiciela mego, który mówi: czujcie, a bądźcie gotowi, bo dnia ani godziny
nie wiecie, umyśliłem tedy za Jego św. wspomożeniem, z dobrym moim rozmysłem,
a za dobrego zdrowia i baczenia mego oddać to, com komu powinien i dysponować
tym wszystkim, co mi był Pan Bóg z łaski Swej św. dać raczył. Jakoż niniejszym tym
moim testamentem, własną ręką moją pisanym oddawam i dysponuję.
Naprzód tedy, gdy Pan Bóg Wszechmogący przyśle godzinę rozłączenia duszy
z ciałem, w ręce Jego św. duszę moją oddawam, którą Pan, a Zbawiciel mój Chrystus
Jezus krwią Swoją odkupił. Ciało moje poruczam ziemi w mieście tym toruńskiem
u św. Jakuba3, które proszę, aby było oddane najdalej trzeciego albo czwartego dnia
[k. 403] podług porządku ewangelickiego, aż do wesołego zmartwychwstania onego
żywota wiecznego wszytkim wiernym z łaski Bożej darowanego.
Majętnością swą i rzeczami ruchomemi, które mam, te zarazem naznaczam i dysponuję, komu i kędy co ma być. Pieniędzy żadnych in deposito nie mam, długu też
niewiele, okrom tych co na pogrzeb wnidzie. Złota nie mam, srebra trochę i to w zastawie. Na który to pogrzeb naznaczam 150 zł pol., każdy licząc po gr. 30, jako pieniędzy stać będzie mogło, dawając wszytko na baczenie PP egzekutorów, byle uczciwie.
Potym JMP wojewodzie malborskiemu4, u Pana Łukasza Elzanowskiego5, 150 zł
monety liczby pol., każdy zł po gr. 30 dany z folwarku, na co jest rekognicja Pana Elzanowskiego. Potym kościołowi gostkowskiemu6 200 zł monety liczby pol. pożyczonego
długu, który leguję u tegoż Pana Łukasza Elzanowskiego, na co też jest rekognicja.
Żonie7 też mojej miłej dawam wszystkie rzeczy ruchome, jako te, które do sprzętu albo domowego gospodarstwa należą, jako wozy, pługi i insze wszystkie rzeczy to tego należące, także i wóz z przykryciem, potym cynę, wszystkie lichtarze,
Daniel Orzechowski (zm. przed 4 II 1611), ewangelik, być może syn Walentego z Orzechowa
(zm. 1591), APPoz, BydGr 18, k. 245; APTor, AmChełmży 5, s. 328; APTor, AmT, Kat. II, IX–18,
k. 83v, 93; APTor, AmT, Kat. II, IX–19, k. 402v.
2
Turznice, wieś pow. grudziądzkim, woj. kujawsko–pomorskim.
3
Kościół św. Jakuba w Toruniu, dawny kościół farny Nowego Miasta Torunia, w l. 1557–1667 ewangelicki, później przejęty przez benedyktynki toruńskie, L. Krantz–Domasłowska, J. Domasłowski,
Kościół świętego Jakuba w Toruniu, Toruń 2001.
4
Jerzy Kostka (zm. 18 V 1611) wojewoda malborski 1605–1611, zob. testament Hieronima Bystrama,
dok. nr 3, przyp. 6.
5
Łukasz Elzanowski, późniejszy chorąży i kasztelan chełmiński, zob. testament Zofii z Lubodzieskich
Elzanowskiej, dok. nr 49, przyp. 22.
6
Kościół par. w Gostkowie, pow. toruński, woj. kujawsko–pomorskie.
7
Regina Obrembska, żona testatora, APTor, AmChełmży 5, s. 328.
1
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moździerze, kotły, kociołki etc. Szatym swoje dzieciom za żywota rozdał, także i tesarzkiego rzemiosła rzeczy jako stoły, ławy, zydle, szafy, skrzynie, skrzynki owe
zgoła wszystkiego, nic sobie nie zostawując, a po śmierci jej, żeby to na dzieci spadło.
Także też konie, woły, krowy, gęsi, kury etc. dawam, bo też to jej praca, niech się
każdy pracą rąk swoich cieszy, a o WMM to rozumiem, jako o ludziach bacznych
[k. 403v] i sumienia dobrego, że WMM swym się będą cieszyć, a ty też ubogiej sierocie krzywdy czynić nie dopuścicie, także i dzieciom ubogiem, za co oni WMM
służyć będą i Pan Bóg będzie wieczną nagrodą.
Leguję tedy i zapisuję między małżonkę i potomki moje, które są: Jakub, Daniel,
Krzysztof, Jan, Wawrzyniec, Jadwiga, własne dzieci moje, każdemu po 300 zł po
30 gr. każdy licząc, to jest żeby małżonka moja naprzód wzięła 300 zł, potem insze
dzieci moje wyżej opisane. Także leguję też Reginie, córce mojej, żonie Melchra,
mieszczanina radzyńskiego, 100 zł, każdy złoty po gr. 30 rachując, wszakże takim
sposobem, aby pogrzeb ciała mego był przystojnie odprawiony. Gdzieby czego niedostawało, tedy z tych porcji każdego ma być defalcowano po trosze zarówno, a jeśliby też co zbyło nad te legata, odprawiwszy nakłady, to ma być percepta między
małżonkę i potomki moje rozdzielona, a wydane córki moje już są odprawione. Skąd
te pieniądze wziąć, już wiedzą PP egzekutorowie, małżonka i synowie moi, także
i to, com wziął nad długi, ile od JMP Wojciecha Dorpowskiego8, com na ten 1 000 zł
wziął, są kwity ręką moją podpisane i jemu oddane. Aby tedy to wszystko jakom tu
zapisał mogło być dobrym porządkiem i sprawiedliwie odprawione i oddane, naznaczam i obieram pewne egzekutory, jako JMP Jakuba Dorpowskiego9, wespółek
z JMP Łukaszem Elzanowskim, prosząc IMM [k. 404] jako stróżów sprawiedliwości
i z miłości chrześcijańskiej, żeby to odprawić i do egzekucji przywieść raczyli, a długi wyciągnąć, jeśliby które były i oddać każdemu podług legacji mojej tu opisanej,
także też osierociałej, omienionej małżonki mojej, potomków moich, aby raczyli być
obrońcami i opiekunami, a nie dopuścić im krzywdy żadnych co i nic ni od kogo.
A ku lepszej wierze i pewności, swoją się własną ręką podpisał i pieczęć przycisnął wespółek z IMM. Actum et datum die vigesima quarta augusti. [24 VIII 1610?]
[LS] (–) Wojciech Dorpowski, jako przyjaciel i świadek ręką własną
[LS] (–) Andreas Tamnitius, jako przyjaciel i świadek ręką swą mpp
[LS] (–) Łukasz Kriger10 z Sławkowa mpp
[LS] (–) Daniel Orzechowski z Turznicz ręką własną mpp

Wojciech Dorpowski, zob. testament Bartłomieja Ostromieckiego, dok. nr 2, przyp. 6.
Jakub Dorpowski, być może tożsamy z synem Jana i Eufrozyny Orzechowskiej, przypuszczalnej
siostry testatora, mężem Małgorzaty Zegartowskiej, zmarłym po 21 VI 1621, APPoz, BydGr 24, k. 37;
APPoz, BydGr 25, k. 91v, 222, 430v; APTor, AmChełmży 5, s. 140, 367; ADPelp, C–6, k. 38.
10
Łukasz Krüger ze Sławkowa (zm. przed 1614), syn Henryka z Folsąga i Anny Peckaw, mieszczanin
toruński, od 1599 dziedzic Sławkowa, APTor, AmT, Kat. II, IX–17, k. 5, 58; APTor, AmChełmży 6,
s. 138, 549, 805; APTor, AmChełmży 8, s. 971; H. Maercker, Geschichte der ländlichen Ortschaften
und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn, Danzig 1899–1900, s. 240.
8
9
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8. Testament Anny z Kretkowskich Pieczewskiej
Chełmża, 14 II 1614
Oryg. w postaci oświadczenia woli przed sądem ławniczym miasta Chełmży, APTor, AmChełmży 8,
s. 925–927.

[s. 925] Anna Kretkowsczanka Pieczewska1 ultima voluntas
[pominięto actum et datum i formuły urzędowe]
[s. 926] […] Uczciwy sądzie. Już to kilkanaście niedziel, jako mię Pan
Bóg niezdrowiem po dzieciątku małym nawiedzić raczył, że oto ledwie gdzie
o swej mocy dojść mogę. Rozmyślając tedy o swej śmierci, którejm podległa
jako śmiertelne stworzenie Pana swojego, chociaż jej czasu i godziny wiedzieć
nie mogę, dlategoż, jakom umiłowała szczerze teraźniejszego małżonka swego
miłego, szlachetnego Jana Pieczewskiego2, przeto żem też osobliwej szczerości
jego przeciwko sobie, nie tylko w tej chorobie mojej, ale też przez wszystek czas
jakom się z nim zżyła, oczywiście i skutecznie doznała, z tejże miłości, a nie
z namowy jakiej nie uwiedziona ale z baczeniem dobrym, dobrowolnie, a nie
przymuszenie, bom do tego przywiodła tegoż męża swego miłego, że tu ze mną
do ksiąg przyjechał, abym to zeznała.
Wszystkie sumy posagu swego, który mi po rodzicach moich, ze wszystkich dóbr
ich, ruchomych i nieruchomych, prawem przyrodzonem przynależał[y], także insze
rzeczy i dobra wszystkie, które mnie właśnie jakimkolwiek prawem naleźć i należeć
mogą, żadnych nie wyjmując i czynię go tego wszystkiego dziedzicem swoim, tak
iż mu posagu tego i pomienionych rzeczy i dóbr moich wszystkich wolno będzie
po śmierci mojej jąć się i onych bądź prawem, bądź przez przyjaciela dochodzić
kiedykolwiek. Jedno [s] będzie chciał na każdym miejscu i u każdego człowieka,
gdziekolwiek się jedno naleźć i pokazać będą mogły i to wszystko w swojej dyspozycji mieć i na swój własny pożytek obrócić według upodobania swojego, wiecznie
i dziedzicznie, bez wszelkiej przeszkody i [s. 927] zatrudnienia wszystkich krewnych
i powinnych moich, tak bliskich jako i dalszych, choć też i z ciała mego poszłych.
Które wszystkie od tego posagu i dóbr moich wszystkich oddalam, na pomienionego
tylko małżonka miłego one zostawując i wszystko prawo i sprawiedliwość swoją do
nich nań wlewając i przenosząc.
Który to testament, albo jakąkolwiek ostatnią wolę swoją tak chcę mieć ważną,
jakobym ją też przed sądem albo urzędem mnie właśnie należącym i jako na dolozny [s] wedle prawa zeznała. Jednakże sobie, pokądem żywa, w cale zachowując
Anna z Kretkowskich (zm. zap. wkrótce po 14 II 1614), córka Wojciecha i Elżbiety Kiełczewskiej,
1v. żona Jakuba Kęsickiego, 2v. żona Jana Pieczewskiego, APTor, AmChełmży 7, s. 97; APTor,
A mChełmży 8, s. 255–258, 925–927. Nie notuje takich T. Sławiński, Kretkowscy i ich dzieje od połowy XIV wieku, Warszawa–Skrzeszew 2011.
2
Jan Pieczewski (zm. przed 1634), syn Jana z Witkowa ławnika ziemskiego malborskiego i Wierzbowskiej. Po śmierci testatorki powtórnie żonaty z Katarzyną Renglin Pisińską, APGd, SztumZ 3/1,
s. 47, 669; APGd, DzierzGr 2/1, k. 132; UPKr, nr 507.
1
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poprawić jej, przyczynić, odmienić albo ją też zepsować na wszystkiem jako mi się
upodoba i proszę, aby ta ostatnia wola moja do ksiąg waszych przyjęta i zapisana
była i każdemu którykolwiek potrzebować będzie authentice wydana. […]

9. Testament Jakuba Dyra
Szczepankowo, 3 XII 1615
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu do księgi czynności biskupstwa chełmińskiego, ADPelp, C–7,
s. 58–59. Testament do wpisu przedłożono 5 V 1618, brak informacji o osobie przedkładającej. Dokument wzmiankowany: M. Gołembiowski, Kilka uwag…, s. 166, 173.

[s. 58] In nomine Domini. Amen.
Szlachetny Jakub Dir1 ze Sczepankowa2 chorobą ciężką od Pana Boga złożony,
w której na ostatni koniec i na przyszłe sądy Pana Boga Wszechmogącego oglądając
się, jeśliby go przed sąd Swój powołać raczył, nie chcąc nikogo, ani też żony3 swej
miłej z potomstwem swym w trudności zostawić, które więc rada śmierć odkrywa
i znajdują się tacy, którzy po śmierci radzi trudności prawne z potwarzą dziatkom
zadawają, albo przą długów i płacy uchodzą, chcąc za[po]biegać tedy temu, a żonę
swą z dziatkami jej ubezpieczając przed ludźmi i kapłanem parafii swej Prątnicy4,
przed którym confessionem fidei sufficientem uczynił i sakramenta Pańskie i oleju
ostatnie pomazanie wziąwszy, jeszcze za dobrej pamięci powiedział i ostatecznie
oretenus wyznał.
Naprzód opiekuny, tak żonie, jako i dziatkom swym naznaczył: szlachetnych
JMP Jakuba Sampławskiego5 z Montowa6, Wojciecha Starzeskiego, Pana Fryderyka
Bilniskiego7 i Pana Jędrzeja Grzybińskiego, którym opiekę po sobie zleca prosząc
onych, żeby dla miłości Pana Boga Wszechmogącego i z powinności chrześcijańskiej opieki tej się nie [w]zbraniali, poruczając ich opiece żonę swą, także i dziatki,
więc też i prawa, jeśliby jakie urosły, aby oni jako opiekunowie i ojcowie, sierot
pozostałych bronili. Naprzód tedy poddanych swych wszystkich zwołać przed się
rozkazał, onych przeprosił, posłuszeństwo i poddaność aby żonie jego czynili nakazał i rachunek z nimi wziąwszy, regesta w ręce swe strony długów uczynił.

Jakub Dyr (Dir) (zm. przed 5 V 1618), skądinąd nieznany.
Szczepankowo, wieś w pow. iławskim, woj. warmińsko–mazurskim.
3
Barbara Szaclówna (względnie Szakówna) (zm. po 28 IV 1618), ADPelp, C–7, k. 56.
4
Prątnica, wieś w pow. iławskim, woj. warmińsko–mazurskim.
5
Jakub Sampławski, zob. testament Łukasza Sampławskiego, dok. nr 5, przyp. 5.
6
Montowo, wieś w pow. nowomiejskim, woj. warmińsko–mazurskim.
7
Zap. tożsamy z Fryderykiem Bilińskim odnotowanym w 1599 roku w Bujakach lub w 1629 w Wigwałdzie, Kętrzyński, O ludności, s. 382–383.
1
2
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Naprzód z Janem Kęsem miał rachunek przy nas, u którego nalazło się i jest
winien grz. prus. 24, bez 2 gr; u Marcina Skrobka za konia grz. 15, a poboru pożyczanych grz. 13, gr 16; u Urbana za wołu grz. 17, gr 14; kaczmarce gr 19, tenże poboru grz. 12 in summa został winien grz. 43; Sczarba dań latosią winien, poddani
dzieci pozostałych, nieboszczyka Pana Kalsztyna8, który za wiadomością i prośbą
nieboszczyka Pana Kalstyna samego i dzieci jego na pobór zakładał Pan Dir. Naprzód Kapustkę starego założył poborem i dali zań grz. 18 prus., Bartka Pana Frąknowskiego9 na ten czas grz. 33 prus. i gr 10, Dębek Pana Frąknowskiego na ten czas
gbur winien jest grz. 65, Sczarba Jan, poddany mój, winien mi grz. 28, alem wziął
wołu jednego, któregom wziął w piąci kopach, restat winien grz. 13, do tego winien
jęczmienia 2 ½ korca, w Czerlinie10 u Wojciecha Książęcia za 3 kłody piwa grz. 12,
u Pana Frydrycha Sampławskiego11 w Sitnie12, 60 grz. prus., które powinien płacić
na przyszłą Wielkanoc [3 IV 1616] z danią, jednak zapis służy jedno na 600 grz.,
a na siódme 100 nie masz pokazania, jednak to opowiadam przed wami, którzyście
tu są przy tym i żoną swą, że i zapiszcie 600 grz. i to siódme 100 słownie jemu powierzone na Wielkanoc przyszłą zapłacić obiecał. Powiedział też i to, że Pani Dylewskiej13 Pan Dir powinien dać za Pana Sampławskiego z Sitna grz. prus. 318 grz.
U Pana Krzysztofa Diry, brata rodzonego, długu zapisanego 226 grz. prus., dani
od tego na Wielkanoc przyszłą grz. 12, wszystkie sumy z rentą obiecał zapłacić na
Wielkanoc. U Pana Rutkowskiego z Mielna14 100 grz., na które jest zapis. U Pana
Szynycha Jana zł pol. 50, na co jest regest, zapisu nie masz. U Szynwałdskiego
grz. 100 pruskich. U Pana Zygmunta Wytramowskiego15 w Napromku16 zapisanego
długu jest 610 grz.
Długi też, które sam winien ludziom, powiedział. Naprzód Panu Jurkowi
Wietrzychowskiemu17 400 grz. prus. Do Szynworszta18 Pani Malchrowej zł pol.
100. Do Wirzbowa19 Panu Frydrychowi Załuskiemu grz. prus. 100. Baitlarowi do
Zap. chodzi o Kwiryna Kalksteina, syna Michała i Elżbiety Brandt, APGd, AmSztumu 524/5,
s. 216; ADPelp, C–7, k. 45.
9
Zap. chodzi o Fryderyka Frąknowskiego, męża Doroty Kalkstein, córki Kwiryna, ADPelp, C–7,
k. 47, 76.
10
Czerlin, wieś w pow. iławskim, woj. warmińsko–mazurskim.
11
Zap. tożsamy z Fryderykiem Sampławskim, w 1596 r. mężem Heleny Wapczyńskiej, APTor,
A mChełmży 4, s. 784.
12
Zap. Sitno, wieś w pow. olsztynkowskim, woj. warmińsko–mazurskim. W końcu XVI wieku są tam
Deben, Hirsch, Dier i Sebastian Milewski (v. d. Milwe), Kętrzyński, O ludności, s. 382.
13
Zap. chodzi o Elżbietę Kalkstein, córkę Kwiryna, żonę Aleksandra Dylewskiego (Derkana),
A DPelp, C–7, k. 45, 76.
14
Zap. Mełno, wieś w pow. brodnickim, woj. kujawsko–pomorskim. W 1599 roku tam Jan Rutkowski,
w 1629 — Andrzej Rutkowski, Kętrzyński, O ludności, s. 41–56, 382.
15
Zap. ten sam w 1621 roku w Napromku i Czerlinie (razem z Jerzym Wytramowskim), tamże, s. 368.
16
Napromek, k. Dąbrówna, wieś w pow. ostródzkim, woj. warmińsko–mazurskim.
17
Zap. tożsamy z Jerzym Wietrzychowskim (v. Dietrichsdorf) odnotowanym w roku 1599 w Mełnie,
Kętrzyński, O ludności, s. 382.
18
Zap. Kałduny, wieś w pow. iławskim, woj. warmińsko–mazurskim.
19
Zap. Wierzbowo, wieś w pow. działdowskim, woj. warmińsko–mazurskim.
8
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Dąbrowna20 grz. 10. Jeszcze się najdują dług Panu Dyrowi służące w Prątnicy
u poddanych JM ks. biskupa chełmińskiego21, których na pobór wielki zakładał.
U Klimka sołtysa pożyczanego na pobór konfederacki22 grz. prus. 12 i za węborek
masła grz. 2 i 5 gr. Krawieczek w Prątnicy grz. 13, [s. 59] Kostrzewa23 grz. 14.
Burkat24 grz. 4, Bieniek Ruta25 grz. 24, Pudynek 26 z Prątnicy grz. 12, ale ma na
ten dług krowę, za którą rachowano grz. 7. U pisarza Pana Gablincowego grz. 24
prus. Też i to objawił nam i żonie swej, że na swej głowie i w staraniu swym nie
miał żadnej opieki oprócz dwóch: jednej w Bałdach 27, do której miał towarzysza
Pana Sampławskiego z Sitna, w której opiece będąc zeznał, że w szafunek swój
nie wziął żadnych pieniędzy, oprócz 5 łyżek srebrnych, które oddał. Druga opieka w Zielaznie28 dzieci nieboszczyka Jędrzeja Zieleźnickiego, także powiedział,
że żadnych pieniędzy w moc swą ani w szafunek nie brał. Był też i o przywilej
na wieś Sczepankowo pytany, gdzieby go i komu dał schować, powiedział, że na
ratuszu w mieście Lubawie jest w schowaniu. Wypisy jego są dwa. Jeden u Pana
Dyry i u Pana Franknowskiego. To tedy wszystko pisanie i usty swymi z dobrym
baczeniem i pamięcią dobrą przy bytności niżej opisanych wyrażone i wymówione i znowu nieboszczykowi przeczytane tak być prawdziwe, a nie inaczej mową
swą potwierdził, którego ręką swą własną już będąc sfatygowany i zemdlony podpisać nie mógł.
Działo się w Sczepankowie w domu nieboszczykowskiem, przy bytności ks. Jakuba plebana prątnickiego29, także szlachetnych PP Wojciecha Stareskiego, Frydrycha Diry, brata nieboszczykowskiego rodzonego i Pana Frydrycha Sampławskiego
z Sitna, którzy to obydwaj pomienieni do tego aktu dnia tego, gdy się to działo, to
jest dnia trzeciego decembra anno Domini 1615 [3 XII 1615] przyjechali i to wszystko co się tu pisało widzieli i czytali, a mianowicie Pan Sampławski to pismo z ręku
szlachetnego Wojciecha Stareskiego wziąwszy czytał i nieboszczyk sam z Panem
Sampławskim o tym, że mu na 100 grz. zapisu nie dał, aby tego nie przał mówił,
i tak to pismo jako dał napisać o tym długu swym stanęło. Cuius rei sic gestae uti
scriptum est interfuimus, to jest ks. Jakub pleban prątnicki, szlachetny Jakub Starzeski i Tomasz Kanicius rector scholae prątnicensis i to wszystko tak być jako jest,
Dąbrówno, wieś w pow. ostródzkim, woj. warmińsko–mazurskim.
Jan Kuczborski (zm. 31 III 1624), biskup chełmiński 1614–1624, PSB XVI, s. 71–72; SBPN II,
s. 529–530; Nitecki, Biskupi, kol. 234.
22
Zap. chodzi o specjalny podatek na konfederację zawiązaną w 1615 roku, R. Walczak, Konfederacja Gdańska, Elbląga i Torunia 1615–1623, Gdańsk 1958.
23
Kostrzewa, gbur prątnicki osiadły na 3 włókach, Inwentarz dóbr biskupstwa chełmińskiego
z r. 1614 z uwzględnieniem późniejszych do r. 1759 inwentarzy, wyd. A. Mańkowski, „Fontes TNT”
22, 1927, s. 49.
24
Burkat, gbur prątnicki osiadły na 3 włókach, tamże.
25
Bieniek Ruta (Rutha), gbur prątnicki osiadły na 2 włókach, tamże.
26
Pudynek (Pedynek), gbur prątnicki osiadły na 2 włókach, tamże.
27
Bałdy, wieś w pow. olsztyńskim, woj. warmińsko–mazurskim.
28
Żelazno, wieś w pow. olsztynkowskim, woj. warmińsko–mazurskim.
29
Jakub Kuspenius (Kuspinius), pleban prątnicki 1601–1626, Kalinowski, Wawrzyniec Gembicki,
s. 178.
20
21

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

90

Testamenty szlachty Prus Królewskich (10)

pismo przyznawamy. Na co się rękami własnemi podpisaliśmy i pieczęci swe własne dla lepszej wiary i wagi, którzy mieli, pieczętowaliśmy.
(–) X. Jakub Kuspinius pleban prątnicki ręką swą własną
(–) [LS] Wojciech Starzeski
(–) [LS] Tomas Kanicius skolny prątnicki mpp

10. Testament Jakuba Pałubickiego
Pałubice, 26 V 1616
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu do ksiąg miejskich Kościerzyny, BOss, 4413/II, k. 3. Testament
do wpisu przedłożył 30 VII 1640 syn testatora, Wawrzyniec Pałubicki.

[k. 3] Anno Domini 1616 die 26 Maii.
Ja, Jakub Pałubitzki1 alias Buber, z nawiedzenia Bożego częstą chorobą na zdrowiu ciała mego śmiertelnego, będąc jeszcze przy dobrym baczeniu, rozumie i pamięci, zeznawam i potwierdzam w tym niniejszym i ostatecznym testamencie moim
i zapisuję i daję temu synowi memu Lawrincowi Pałubitzkiemu2 , małżonce i potomkom jego po śmierci mojej część moją ojczystą i macierzystą leżący zwierzchnych
[s], ruchomych i nieruchomych tem[u] Lawrincowi synowi memu miłemu, małżonce jego i potomkom jego, którzy mnie i też matkę swoją, małżonkę moją w słabości
i w starości [do] śmierci dochowa i chował w uczciwości, w godności, w pokorze
i posłuszeństwie.
Co się tknie drugich synów moich, braci jego, Michała 3, Jana 4 i Jędrzeja 5,
mają przestawać na tym com ustawił i postanowił ze wszystkiej a wszystkiej
części gi [s] należącej z ojczystego i macierzystego wiecznymi czasy jako i co
jest i mają w księgach miejskich i ziemskich zapisane i potwierdzone kontraktu i testamentu uczynionych przez wszelkiego prawa i sądu wszelka [a] między
braty i małżonki mojej Anny Piersczewskiej6 aby nie pobudzone zatargi były dla
obrażenia duszy mojej.

Puste miejsce. b Wyraz uszkodzony przez ubytek papieru. c Odtworzono, wyrazy uszkodzone
przez przycięcie dołu strony. d–d Wpis z braku miejsca wdłuż lewego boku strony. e Wyraz uszkodzony przez przycięcie dołu strony.
1
Jakub Bóbr Pałubicki z Pałubic (zm. po 26 V 1616), skądinąd nieznany, BOss, 4413/II, k. 3.
2
Wawrzyniec Bóbr Pałubicki z Pałubic (zm. po 30 VII 1640), syn testatora i Anny Pierszczewskiej,
BOss, 3179/II, k. 105; BOss, 4413/II, k. 3.
3
Michał Pałubicki (zm. po 7 II 1625), syn testatora, BOss, 3179/II, k. 105.
4
Jan Pałubicki (zm. po 7 II 1625), syn testatora, tamże.
5
Andrzej Pałubicki (zm. po 7 II 1625), syn testatora, tamże.
6
Anna Pierszczewska (zm. po 16 IX 1619), żona testatora, BOss, 4412, k. 44v–45, 56–61.
a
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Co dla lepszej wiary mojej i pewności pieczęć swą przyrodzoną przycisnąć
daję, przy bytności szlachetnych sąsiadów, szlachetnego Grzegorza Choczewka7,
szlachetnego Krisztopha Zuchta8, szlachetnego Michała Jucha9, Pan Marcinb Drąd
mieszkając[y] arendarz w Pałubicach10, ksiądz Tasik11 [?] [pleban sierakowicki]c.
d–
(–)Jakub Pałubitzki
(–) Grzegorz Choczewka
(–) Michał Jucha
(–) Kristop Zuchta w Pałubica[ch]e
[LS 4 miejsca]–d

Grzegorz Choczewko Pałubicki z Pałubic (zm. po 30 VII 1640), syn Piotra (zm. przed 1600) i jego
drugiej żony, BOss, 4411/II, k. 86.
8
Krzysztof Zuchta Pałubicki z Pałubic (zm. po 1662), syn Piotra (zm. przed 1600) i jego pierwszej
żony Anny, brat przyrodni Grzegorza, BOss, 4411/II, k. 86; AGAD, ASK I, 52, k. 236.
9
Michał Jucha (Pałubicki) z Pałubic (zm. po 1662), BOss, 4413/II, k. 3; AGAD, ASK I, 52, k. 236.
10
Pałubice, wieś pow. kartuskim, woj. pomorskim.
11
Ks. Tasik?, proboszcz w Sierakowicach, pow. kartuski, woj. pomorskie.
7

11. Testament Barbary z Loków Balińskiej
Igły, 19 XII 1617
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu do ksiąg czynności biskupstwa chełmińskiego, ADPelp, C–13,
k. 612v–616. Odpis z ksiąg grodzkich skarszewskich z 21 XI 1640 przedłożył 16 IX 1644 do aprobaty
Andrzej Duchnowski, proboszcz postoliński, komendarz w Kalwie oraz Szymon Sperling, superior jezuitów malborskich.

[k. 612v] W imię Świętej a Nierozdzielnej Trójcy, Boga Ojca i Syna i Ducha
Świętego.
[k. 613] Wszem, wobec i każdemu z osobna, tudzież komu na tym należy. Ja,
Barbara Lokówna Balińska1, małżonka pozostała niegdy urodzonego Jerzego Balińskiego2 chorążego malborskiego, w Igłach3 i w Tolkwicach4 dziedziczka, mając
do tej ostatniej woli swojej i ordynacji po opiekuny szlachetne Pany, JMP Macieja

Barbara Loka z Igieł (zm. przed 30 VII 1618), córka Krzysztofa i Katarzyny a Reiten Szynweskiej,
żona Jerzego Balińskiego, chorążego malborskiego, APGd, AmMalborka 508/1335, s. 534; APGd,
AmSztumu 524/5, s. 76; APGd, AmSztumu 524/6, s. 132.
2
Jerzy Baliński (zm. przed 21 II 1611), syn Stanisława podczaszego ziemskiego dobrzyńskiego i Konstancji Sokołowskiej, chorąży malborski 1606–1611, UPKr nr 467; AmSztumu 524/5, s. 76; APGd,
AmMalborka 508/1340, s. 230.
3
Igły, wieś w pow. sztumskim, woj. pomorskim.
4
Telkwice, wieś w pow. sztumskim, woj. pomorskim.
1
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Brandta5 i Pana Jana Jerzego Gablenca6 i Pana Jerzego Czecholewskiego7, tudzież
i Pana Jana Lokę8 z Łobozina9, brata swego stryjecznego, jako świadki ostatniej woli
mojej, będąc ja niemałym lat pocztem od Pana Boga obdarzona i Jego św. szczodrobliwości hojnie na świecie zażywszy, uważając prędką skazitelność i zdrowia
człowieczego jako i kwitnące w leciech ludzi niepewności czasu, śmierć niezbędna
za wyrokiem Pańskim niespodziewanie znosi. U mnie tedy to uważywszy, przystępując też do powinności ludzi chrześcijańskich, będąc też tymczasem dobrego
zdrowia, na ciele jako i na umyśle, upatrując też to, iż mi Pan Bóg opiekuna i małżonka miłego przede mną do chwały Swej św. powołać raczył, a mnie osierociałą na
tym mizernym świecie zostawić raczył bez pociechy, uważając też, aby ciało moje
grzeszne zwyczajem chrześcijańskim było po śmierci opatrzone i pochowane, tym
testamentem, a ostatnią i dobrze, a rozmyślną, zdrową wolą moją, a u siebie pewnie
istotnie ugruntowaną tak rozrządzam i oddawam i naznaczam.
Naprzód tedy Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu w ręce
Jego św. ducha swego poruczam i oddawam, w wierze św. Kościoła powszechnego
rzymskiego. A gdy tedy Pan Bóg z woli Swojej św. ciało moje z duchem rozłączy,
aby potomkowie, dzierżawcy dóbr wszystkich, [s. 613v] tak moich, jako [i] małżonka mojego za instancją i dozorem PP egzekutorów ciało moje zwyczajem chrześcijańskim uczciwie podług stanu i szlacheckiej powinności ziemi oddać byli powinni.
Ponieważ żem ja też staraniem swym i nakładem znacznym powinność ostatniej
posługi pogrzebu nie żałując kosztu i zadłużenia swemu małżonkowi wyprawiła,
miejsce i grób pogrzebu obieram sobie i naznaczam w Kalnie10 [s], tam gdzie leży
ciało Pana małżonka mojego nieboszczyka i przodków moich, w sklepie ode mnie
zmurowanym przed ołtarzem wielkim. Do któregom też kościoła w Kalwie z nieboszczykiem małżonkiem moim, dla rozmnożenia i sporządzenia chwały Bożej,
ażeby tak za występki małżonka mojego i moje i przodków moich dusze Pana Boga
proszono, 2 000 zł pol. zapisali u ksiąg ziemskich w Sztumie, zapisali i fundowali,
które pieniądze JMP Lukrecja Sokołowska11 do siebie była wzięła i od tychże pieniędzy czynszu 160 zł pol. rocznie dawać była powinna, podług ordynacji fundowania naszego, które pieniądze potym na majętność przez wyderkaf gołębiewską
dane były i czynsz zapisany. Jednak iż potym szlachetny, Wielebny ks. Stanisław
Maciej Brandt z Klecewa (zm. przed 17 XII 1625), syn Fryderyka, ławnik ziemski malborski 1614–
1625, UPKr, nr 550; APGd, SztumZ 3/1, s. 81, 215–217, 256–258; APGd, AmSztumu 524/6, s. 580.
6
Jan Jerzy Gablenc (Gablentz) z Buchwałdu (zm. 1628), późniejszy ławnik ziemski malborski 1621–
1628, UPKr, nr 508; APGd, SztumZ 3/1, s. 318.
7
Jerzy Ciecholewski, zap. tożsamy z plenipotentem Marcina Dembołęckiego (Konojadzkiego)
w 1612, APByd, AmNowego 46, s. 507.
8
Jan Loka z Obozina (zm. między 1633 a 1637), syn Jana i Katarzyny Jackowskiej, brat stryjeczny testatorki, APGd, SztumZ 3/1, s. 32, 78, 83–85, 182; APGd, 300, 41/19, k. 45; APGd, DzierzGr 2/1, k. 321v.
9
Obozin, wieś w pow. starogardzkim, woj. pomorskim.
10
Kalwa, wieś w pow. sztumskim, woj. pomorskim.
11
Lukrecja Sokołowska z Bystrza (zm. przed 5 IX 1625), córka Jerzego i Barbary z Hogendorfu
Brandt, 1v. żona Fabiana Lehndorfa (Legendorfa), 2v. żona Stanisława Konarskiego wojewody malborskiego, APGd, AmSztumu, 524/5, s. 165, 425, 549; APByd, AmNowego 46, s. 416, 420; APGd,
AmPucka 519/56, k. 217v.
5

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

93

Testamenty szlachty Prus Królewskich (11)

Iłowski12 na ten czas dziedzic Gołębiewa13 sumę ową 2 000 zł pol. i mnie i małżonkowi mojemu do rąk oddał i do tejże sumy u ksiąg miejskich starogardzkich przez
małżonka mojego i mnie kwitowany jest. Tedy obrócenie tej sumy i rozchód niniejszym testamentem i ostatnią wolą albo zeznaniem tak [k. 614] deklaruje i oświadcza, że naprzód małżonek mój 400 zł pol. za żywota swego wziąwszy na potrzeby
swoje wydał, na które to 400 zł pol. Wielebnemu ks. Stanisławowi Iłowskiemu zeznanie na cyrografie przy inszym długu jego własnym 1 100 zł pol. zeznał i zapisał.
Ostatek tych 2 000 zł kościelnych, to jest 1 200 zł, które 1 200 zł coram iudicio
civili mariaeburgensis in anno 1613 i na zapłacenie długów nieboszczyka małżonka
swego Wielebnemu ks. Iłowskiemu zeznała i te pieniądze na gospodarstwo obróciła, a ostatek, 400 zł pol. sumy, gdzieśmy oboje małżonkowie in anno 1609 coram iudicio civili starogardiensis wszytką sumę 2 000 zł pol. od JM ks. Iłowskiego
podnieśli i jego z nich kwitowali, przy sobie miawszy uspokoiłam długi u kredytorów, tak wspólnych, jako też małżonka mego własnych, o czym cyrografy jego ręką
pisane i kwity świadczą. Powinni tedy będą sukcesorowie Pana małżonka mego
te długi i sumy, które ja po śmierci jego zań płaciła, potomkom moim przy odbieraniu majętności podług kwitów i cyrografów ręką jego pisanych porachowawszy
wrócić. Jako naprzód do membrany Pana małżonka swego od Pana Wilczewskiego
pozwana zapłaciłam 100 zł pol. Item od Pana Bazińskiego14, do takiegoż cyrografu
pozwana, Panu Piotrowi Kostce15, namiastkowi jego, zapłaciłam drugie 100 zł pol.
Pani Krochtównie Hundorfowej16 z Nasoff 17 długu i małżonka swego zapłaciłam
200 zł. Karłowi, sukiennikowi z Malborka porachowawszy się z nim wykupiłam
cyrograf małżonka swego i kwit otrzymałam ze 325 [k. 614v] zł pol. U Pana Macieja Branta długu Pana małżonka mojego zapłaciłam 100 zł pol. i grz. 14 prus.,
na co kwit mam, a membran małżonka mojego u Pana Macieja Branta zaronił się.
Aksamit, którym była sprawiła na ciało małżonka mojego nieboszczyka dawam
zarazem teraz do kościoła do Kalwy na ozdobę, to jest na ornat, na antependium
i na inne potrzeby przystojne chwały Bożej. A gdzieby długi jakie i myta czeladzi domowej także i miejskiej obojga płci zapłacone nie były, wszystkim zupełnie
i dostatecznie aby popłacono i nad to nagrodzono i inne długi, które by się słusznie
pokazały, proszę aby popłacone były. Mając też z młodych lat szlachetnie urodzoną
Ks. Stanisław Iłowski (zm. przed 1622), proboszcz w Kalwie 1602–1620 (złożył rezygnację), dziedzic części Łukocina (od 1604) i Gołębiewa, nabytych od Balińskich, APGd, AmMalborka 508/1338,
s. 223; Zawadzki, Duchowieństwo II, s. 102; Kalinowski, Wawrzyniec Gembicki, s. 189.
13
Gołębiewo Wielkie, wieś w pow. tczewskim, woj. pomorskim.
14
Zap. chodzi o Ludwika Bażyńskiego (zm. przed 7 II 1613), syna Jana kasztelana elbląskiego i Doroty Mortęskiej, oraz zapis sprzed 1611 roku, czyli sprzed śmierci męża testatorki, APGd, DzierzGr
2/4, k. 404; PSB I, s. 404 (biogram ojca).
15
Zap. chodzi o Piotra Jerzego Kostkę (zm. po 1650), syna Macieja i Anny von Felden Zakrzewskiej,
późniejszego chorążego malborskiego 1623–1628, podkomorzego malborskiego 1628–1630 i podkomorzego chełmińskiego 1630–1650, APGd, DzierzGr 2/4, k. 405v; Dachnowski, Herbarz, s. 27, 48
i 62; UPKr nr 227, 469, 584; PSB XIV, s. 355; SBPN II, s. 468.
16
Gertruda von Kracht, 1v. żona Krzysztofa Cemy starosty pasłęckiego, 2v. żona Fryderyka von Hondorff, APGd, AmSztumu 524/5, s. 157, 185; APGd, DzierzGr 2/1, k. 94.
17
Zap. Nasy, wieś w pow. olsztyńskim, woj. warmińsko–mazurskim.
12

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

94

Testamenty szlachty Prus Królewskich (11)

Pannę Małgorzatę Banisławską, która mi we wszystkich posługach zdrowia, chorób
i frasunków moich wielką posługą i dogodą zawsze była i teraz jest, tedy tej Pannie
naprzód leguję 1 000 zł pol., który 1 000 zł pol. jeżeli bym ja za żywota swego nie
oddała i nie zapłaciła, tedy potomkowie moi w rok po śmierci mojej zapłacić i oddać tejże Małgorzacie pomienionej będą. Na który dług osobny zapis przed aktami
autentycznemi ode mnie zeznany będzie. Szaty swoje wszystkie, tak w szubkach,
w sukniach, płaszczach podszytych i niepodszytych, futra, pościel, chusty białe
ze skrzyniami, skrzynkami, tak małemi jako i wielkiemi, opatrzywszy ciało moje
proszę i obowiązuję potomki moje, żeby tej Panience było, nic nie zostawując, do
rąk jej własnych oddane. Także łańcuch mój własny, który też tej Pannie mianowanej ex nunc daję, daruję, łyżek srebrnych, puzdro, konewkę mniejszą srebrną, z której sama pijam, konie swoje woźniki, karetę z kobiercami [k. 615] zaraz teraz daruję
i leguję. Krzysztofowi Banisławskiemu, bratu jej, leguję i zapisuję 100 zł pol., które
jeślibym nie zapłaciła za żywota mego, tedy potomkowie moi płacić powinni będą.
Konew większą srebrną do Kalwy na monstrancję do kościoła parafii mojej daję
i leguję. Tudzież i owiec 30, także i pszczoły z ulami, które są w Igłach i Tolkwicach
daję i leguję na poprawę i rozchody kościoła tamecznego. A te owce żeby kościelni
z wiadomością ks. plebana tamecznego na chowanie dali, a pożytki wszystkie do
kościoła w Kalwie oddawali. Drugich owiec 20 i krów 6 Pannie Małgorzacie daję
i leguję. Michał, wychowaniec Pana małżonka mego i mój, który posługi swoje
i wierność tak w myśli[w]stwie, w kucharstwie i na innych posługach małżonkowi
i mnie oddawał i oddaje, za które posługi jego, niepopłaconego myta małżonek mój
ze mną zostaliśmy 200 grz. prus., na które pieniądze i dług zeznanie małżonka mojego i moje tenże Michał ma. A miasto zapłacenia tego długu ode mnie i małżonka
mego karczmę w Tolkwicach z ogrodem i w każdym polu po dwie morgi roli używa,
z której to przyrzeczonej karczmy i morgów ustąpić nie będzie powinien, ażby mu
potomkowie tak małżonka mego jako i moi 200 grz. myta jego zasłużonego do rąk
jego, abo dzieciom jego oddali.
Długi teraz niepopłacone częścią z nieboszczykiem małżonkiem moim wspólne,
częścią też w potrzebach moich i frasunkach uczynione te są. Naprzód Panu Pieczewskiemu 1200 zł pol., Panu podkomorzemu malborskiemu JMP Niemojewskiemu18
550 zł pol., z których półpiętnasta pożyczyłam zł od antecesora [k. 615v] JMP podkomorzego sławnej pamięci Pana Jana Plemięckiego19 na potrzeby pogrzebne Pana
małżonka mego. Łańcuch zastawiony we 200 zł w Elbiągu [s]. Konew wielka srebrna zastawiona we 40 zł tamże. Konewka mniejsza i łyżek mniejszych 10, tudzież ks.
Stanisława Iłowskiego konewka srebrna i kufel turecki srebrem oprawny, łyżek 12,
kubków para pozłocistych, które srebro ja od ks. Stanisława Iłowskiego uprosiwszy
zastawiłam we 170 zł tamże w Elbiągu Pani Funbartowey. Na osobne srebro, które
jej własne jest, na potrzebę moją własną zastawione 60 zł. Maćkowi urzędnikowi,
z których pieniędzy małżonek mój właśnie sam temuż Maciejowi 150 zł winien był
Maciej Feliks Niemojewski (zm. koniec 1625), podkomorzy malborski 1616–1620, zob. testament
Stanisława Niemojewskiego, dok. nr 15, przyp. 11.
19
Osoba niemożliwa do identyfikacji. W tym samym czasie żyło kilku Janów Plemięckich.
18
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i cyrograf od małżonka mojego miał, którym ja wyswobodziła i osobny cyrograf
przyłożywszy 50 zł na 200 zł pol. jemu dała eliberując cyrograf małżonka mego.
JMP Jan Baliński20 wójt malborski cyrograf ten od nieboszczyka małżonka mego
temu to Maciejowi na 150 zł zeznany do rąk swych odebrał. Który to Maciej, będąc
urzędnikiem moim, dysponując majętnościami mojemi ani małżonkowi mojemu,
ani mnie żadnego rachunku do tych czasów nie uczynił, które długi będęli mogła za
żywota swego popłacić. A jeżeliby też po zejściu moim zostało niepłaconego albo
niewykupionego proszę i napominam, aby potomkowie moi popłacili.
Co się dotyczy egzekutorów testamentu tego, tych upraszam i zostawuję. Naprzód Wielebnego ks. Stanisława Iłowskiego plebana w Kalwie, potym Pana Macieja Branta ziemskich malborskich i Pana Jana Loki z Łobozyna stryjecznego,
życzliwego swego. Na ostatek Pana Jana Jerzego Gableca, [k. 616] będąc tej nadziei
o IMM, że IMM za prośbą dla Pana Boga mojego i z miłosiernego uczynku tę powinność na się wziąwszy, aby ostatnia wyżej wyrażona wola moja we wszystkich
punktach od potomków moich wykonana była, dojrzeć i instantia czynić u potomka
mego. W czym powtarzając obowiązuję sumienia IMM, za którą uczynność Pan
Bóg Wszechmogący tu na świecie i w niebie dostateczną nagrodą hojnie płacić będzie. A przeciwnikom tej ostatniej woli mojej że sam Pan Bóg się sprzeciwi, mam
nadzieję, jako w sędzi sprawiedliwym.
Działo się w Igłach, 19 dnia grudnia w roku tysięcznym sześćsetnym siedemnastym.
(–) [LS] Barbara Balińska urodzona z Loków
(–) X. Stanisław Iłowski pleban w Kalwie mpp [LS]
(–) Matys Brant [LS]
(–) Jerzy Ciecholewski
(–) Jan Loka mpp [LS]
(–) Joannis Georgius de Gablecz uti testis mpp [LS]

Jan Baliński z Telkwic (zm. przed 1 V 1623), syn Jakuba i Katarzyny Lichtian, wójt malborski,
A PTor, AmChełmży 8, s. 980; APGd, AmSztumu 524/6, s. 177, 427; APGd, SztumZ 3/1, s. 185.
20
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12. Testament Anny Nawskiej
[Żukówko], 21 II 1618
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu w księdze ławniczej Kościerzyny, BOss, 4412/II, k. 78–79. Testament do wpisu przedłożyli 28 XI 1629 Jan Przywidzki i Maciej Ciecholewski.

[k. 78] Anno Domini 1618, die 21 mensis february [21 II 1618].
Ja, Anna Nawska1 w domu wuja swego, szlachetnego Pana Macieja Żukowskiego2, będąc od Pana Boga nawiedzona na zdrowiu swoim, ale na rozumie i umyśle
dobrze zdrowa, nieprzymuszona, ani namówiona, ani jakim błędem zwiedzona,
[k. 78v] testament i wolę swoją ostateczną dobrowolnie uczyniła w ten sposób.
Naprzód dług ten wszystek, który jest u Pana Jana Przywickiego3 leguję Jasiowi, bratu swemu wujecznemu, na naukę temuż leguję dwa kotły. Item skrzynię
i to wszystko, co się w skrzyni znajdzie i posag wszystek, który mojej matce miał
być wydany, leguję dzieciom, a krewnym swoim, Pana Macieja Żukowskiego, wuja
mego, względem tego, że Pan wuj około mnie wielką pracę i staranie, także kosztunki podejmuje. A z tego jeśliże mię Pan Bóg powoła z tego świata, powinien mi
Pan wuj pogrzeb krześcijański wyprawić, a do kościoła parchowskiego4 dać mr. 4.
A po mojej śmierci brat mój własny, ani żaden inszy przyjaciel nie ma się nic dopominać, ponieważ też ja po ojcu moim nic nie wzięła, przy bracie wszystko zostało
i wszytkie prawo umarzam wiecznymi czasy i z tym umieram.
Przy którym uczynieniu tego jej testamentu byli ludzie zacni, szlachetni i wiary
godni i zeznania powinni, gdzieby była potrzeba, jako naprzód [k. 79] Pan Piotr Pyrcha5, Pan Walenty Wytk Chośniczki6, Pan Jan Kętrzyński7 [a], ks. Wojciech8, pleban
parchowski, Christophorus Wyszocki M[inisterialis] G[eneralis] R[egni]. Co dla lepszej wiary, mocy i ważności tego testamentu pieczęcie przyłożyli i rękami podpisali.
(–) Albertus Geritus parochus parchoviensis
(–) Peter Pyrche
[LS — 3 miejsca]

Dwa wyrazy nieczytelne.
Anna Nawska (zm. między 21 II 1618 a 28 XI 1619), z matki Żukowskiej, skądinąd nieznana, BOss,
4412/II, k. 78.
2
Maciej Żukowski z Żukówka (zm. po 3 VI 1625), BOss, 3179/II, k. 129.
3
Jan Przywidzki (zm. po 30 IX 1627), tamże, k. 129, 166v.
4
Kościół par. w Parchowie, pow. bytowski, woj. pomorskie, później spalony i odbudowany w innym
miejscu, Diecezja chełmińska. Zarys historyczno–statystyczny, Pelplin 1928, s. 397.
5
Piotr Pierzcha (Pirch) (zm. przed 5 IX 1629), BOss, 3179/II, k. 204.
6
Walenty Witk Chośnicki (zm. po 2 XII 1624), tamże, k. 79, 97, 99.
7
Jan Kętrzyński, syn Jana (zm. po 6 IX 1627), tamże, k. 76v, 162v, 163v.
8
Wojciech Genstius z Łobżenicy, proboszcz parchowski co najmniej 1616–1618, BOss, 4412/II, k. 78;
ADWł, ABKP2 20, s. 740.
a

1
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13. Testament Jakuba Bolimińskiego
Szabda, 28 I 1620
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu w księdze ławniczej Chełmży, APTor, AmChełmży 9, s. 237–238.
Testament do akt przedłożyła 23 XI 1620 wdowa po testatorze Barbara Ciecholewska, ponownie żonata
z Mikołajem Łoktowskim.

[s. 237] W imię Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Ja, Jakub Bolimiński1, będąc jeszcze przy pamięci dobrej i na umyśle mym postanowiony i nie wątpiąc mi w miłosierdziu Pańskim, iż mię jeszcze Pan Bóg w dobrym zdrowiu z tej choroby ciężkiej, którą mię złożył, spomoże. Jednak jeśli mię
z tego mizernego świata powołać będzie raczył, tedy nie chcąc nic aby na mym
sumieniu nic nie zostawało, jawnie wszystkim czynię, iżem wziął 800 zł pol. posagu
po szlachetnej Barbarze Ciecholewskiej2, które to 800 zł pol. onej tym niniejszym
testamentem leguję na dobrach swych wszystkich, ruchomych i nieruchomych, która to Barbara Ciecholewska, małżonka moja nie ma z dóbr przyrzeczonych w Boliminie3, aż do wrócenia sumy istotnej od sukcesorów moich. Także ruchome rzeczy
wszytkie onej leguję czasy wiecznemi. Wawrzyńcowi, wychowańcowi memu
zł 100 pol. Kościołowi bolimińskiemu zł pol. 20. Jankowi, chłopcowi, koń i żupan
falendyszowy długi.
Długi. Zbyszkowemu synowi Wojciechowi imieniem 100 zł pol. Pasierbicy Katarzynie Napolskiej4 własnego długu jej 150 zł pol. Annie Kamińskiej Bolimiński[ej] 18 zł pol. Panu Kiiewskiemu 20 [s. 238] zł pol. Panu Mikołajowi Napolskiemu5
6 zł pol.
Którego testamentu czynię egzekutorem brata swego Pana Jana Bolimińskiego6, którego proszę, aby jeśli mię Pan Bóg z tego świata weźmie, we 4 niedziele odpieczętowawszy do ksiąg którychkolwiek podał aktykować. Co ku lepszej
ważności tego testamentu ręką się własną podpisuję i innych PP i powinnych
uprosiłem, aby się rękami własnemi podpisali i pieczętowali, jako Pana Jana

Jakub Bolimiński (Bolumiński, Bolemiński) (zm. między 28 I a 24 III 1620), syn Kaspra i Zofii Kwos
Trzebskiej, APTor, AmT, Kat. II, IX–21, k. 293; APTor, AmChełmży 9, s. 124.
2
Barbara Ciecholewska (zm. po 1622), córka Jerzego, 1v. żona Macieja Napolskiego, 2v. żona Jakuba Bolimińskiego, 3v. żona Mikołaja Łoktowskiego (Lukutowskiego), APTor, AmT, Kat. II, IX–21,
k. 71, 293; APTor, AmChełmży 9, 124, 148, 427.
3
Bolumin, wieś w pow. bydgoskim, woj. kujawsko–pomorskim.
4
Katarzyna Napolska, córka Macieja i Barbary Ciecholewskiej. Tu ostatnia znana wzmianka o niej,
APTor, AmChełmży 9, s. 237.
5
Mikołaj Napolski (zm. przed 7 II 1625), syn Macieja i Justyny Borzymińskiej, przyrodni brat
Katarzyny, pasierb Barbary Ciecholewskiej, APTor, AmT, Kat. II, IX–22, k. 77v, 110v; APTor,
A mChełmży 9, s. 739.
6
Jan Bolimiński (zm. po 1622), brat testatora; APPoz, BydGr 27, k. 415; APTor, AmT, Kat. II, IX–20,
k. 301; APTor, AmChełmży 9, s. 429.
1
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Bolimińskiego, ks. Jana7, komendarza brodnickiego, Pana Marcina Kamińskiego8,
Pana Jana Dąbrowskiego9.
Działo się w Szabdzie10, dnia dwudziestego ósmego stycznia roku tysiącznego
sześćsetnego dwudziestego.
(–) Jakub Bolimiński ręką swą
(–) Jan Bolimiński ręką swą
(–) ks. Jan P. com[endarius] żmijewski, wikariusz brodnicki
(–) Marcin Kamiński ręką własną
(–) Jan Dąbrowski ręką własną
Testament szlachetnego Jakuba Bolimińskiego, egzekutor tego testamentu Jan
Bolimiński. Który testament proszę, aby po śmierci mojej był podany we cztery
niedziele do którychkolwiek ksiąg, lubo miejskich, albo grodzkich. Proszę aby był
przyjęty idem qui supra.

Ks. Jan P., przy oblacie testamentu zapisany jako „nobilis Joannes Żmijewski vicarius brodnicensis”, APTor, AmChełmży 9, s. 237.
8
Zap. tożsamy z żyjącym w 1614 Marcinem Kamińskim, APTor, AmChełmży 8, s. 925.
9
Zap. tożsamy z Janem Dąbrowskim, synem Jana a Dameraw i Anny Głuchowskiej, dziedzic części
Gierkowa i Sapotów. Tu ostatnia znana wzmianka o nim. APTor, AmChełmży 6, s. 573, 577; APTor,
AmChełmży 8, s. 630; APTor, AmChełmży 9, s. 63–65.
10
Szabda, wieś w pow. brodnickim, woj. kujawsko–pomorskim.
7

14. Testament Bartłomieja Zegartowskiego
Sarnówko, 26 VI 1620
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu do akt konsystorza chełmińskiego, ADPelp, C–6, k. 36v–37v.
Testament do akt przedłożył 21 VI 1621 Bolesław Konojadzki, egzekutor. Dokument wzmiankowany:
M. Gołembiowski, Kilka uwag…, s. 169–172.

[k. 36v] Ja, Bartłomiej Zegartowski1 znając się być człowiekiem śmierci podległym i nie mając nic pewniejszego nad śmierć, a niepewniejszego nad godzinę
śmierci, a mianowicie pod tym czasem, gdy acz mnie Pan Bóg chorobą nawiedził,
alem rozumu i baczenia zupełnego, z woli swej własnej i dobrego rozmysłu takowe
rozrządzenie czynię rzeczy mnie od Pana Boga powierzonych.
Naprzód jeśli mnie Pan Bóg z tego świata powołać w tym czasie raczy, tedy
się w tym oświadczam, iż w wierze św. powszechnej umieram i Pana Boga prosząc aby mi był miłościw, ducha mego w ręce Jego św. poruczam, a o ciało żeby

Bartłomiej Zegartowski z Zegartowic (zm. przed 21 VI 1621), syn Krzysztofa i Barbary Kawieczyńskiej (Kawęczyńskiej), APPoz, BydGr 25, k. 172; APTor, AmChełmży 9, s. 320.
1
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wedle zwyczaju chrześcijańskiego w grobie przodków Sarnowskich, w kościele
moim parachwialnem [s] rogozińskim 2 pogrzebione było, pilnie proszę. Względem
czego odlecam mu 400 zł pol. na wieczny czynsz, to jest żeby tę sumę oddano na
pewne miejsce, na którym by nigdy nie zginęła. Co do dyspozycji dostateczniejszej zlecam JMP Bolesławowi Konoiackiemu3, a canon, który będzie z tej sumy
oddawany, ma być tak dysponowany, że naprzód pleban tameczny pro tempore
będący, będzie powinien za duszę moją i miłej siostry4 tam leżącej i za insze miłe
przodki i rodzice moje, na każdy tydzień raz Mszę św. odprawić, za którą posługę
ma brać na każdy rok zł pol. 16, a ostatek tego canonu ma być obrócony na ozdobę
kościoła rogozińskiego, a mianowicie na porządek ołtarza, przy którym Msza św.
za dusze nasze będzie odprawowana. Szpitalowi także rogozińskiemu na wieczny
czynsz, który będzie z tej sumy dochodził odlecam zł pol. 40. Kościołowi papowskiemu5, w którym przodkowie moi odpoczywają na poprawę albo ozdobę, jako się
będzie tamecznemu plebanowi zdało odlecam zł pol. 40. A szpitalowi tamecznemu
papowskiemu na wieczny czynsz grz. prus. 20. A co się tyczy zł 50, które nieboszczka Pani siostra moja kościołowi rogozińskiemu odleciła, jest też wola moja,
aby z tej sumy mojej, która jest na Sarnówku6 oddana była klasztorom: nowskiemu
bernardyńskiemu, toruńskiemu dominikańskiemu, chełmińskim dwóm, tak [k. 37]
franciszkańskiemu jako i dominikańskiemu, każdemu z nich po 60 zł pol., a to,
żeby za duszę moją i przodków moich Pana Boga prosili. Kościołowi lembarskiemu7 na ozdobę zł pol. 20, a szpitalowi tamecznemu grz. prus. 20. Mokrzeńskiemu
kościołowi8 i szpitalowi także właśnie jako i lembarskiemu. Które legata pomniejsze, żeby sprzedawszy szaty, ochędóstwo i insze porządki moje oddane były, a te
gruntowniejsze, z tej sumy, która jest na Sarnówku, po wyjściu dożywocia, które
służy miłej małżonce mojej Justynie Spisiń9. A ostatek tej sumy oddawam siostrzankowi swemu rodzonemu, synowi JMP Wojciecha Lichtyana10, któremu i sumie jemu należącej naznaczam za opiekuny IMPP Bolesława Konoiackiego, Pana

Kościół par. w Rogoźnie, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie.
Bolesław Konojadzki, brat cioteczny testatora, zob. testament Bolesława Konojadzkiego, dok.
nr 48, przyp. 1.
4
Anna Zegartowska (zm. przed 1620), siostra testatora, żona Wojciecha Lichtiana (Lichtyana),
A PTor, AmChełmży 8, s. 649; ADPelp, C–6, s. 37.
5
Kościół w Papowie Biskupim, pow. chełmiński, woj. kujawsko–pomorskie.
6
Sarnówko, wieś dziś zaginiona, niegdyś w par. Rogoźno w woj. chełmińskim, ŹrDz XXIII, s. 62;
SH–GZP Chełmno, s. 114.
7
Kościół w Lembargu, pow. brodnicki, woj. kujawsko–pomorskie.
8
Kościół w Mokrem, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie.
9
Zap. Justyna Pisińska, być może późniejsza żona Jakuba Piwnickiego, APTor, ASczan 29a, s. 59.
10
Wojciech Lichtian (Lichtyan), syn Pawła i Heleny Brandt, szwagier testatora, APTor,
A mChełmży 8, s. 649.
2
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Fabiana Lichtyana11, Pana Mikołaja Konoiackiego12 i Pana Hektora Kawieczyńskiego13, prosząc ich dla Boga i obligując na sumieniu, aby nie tylko o tej sukcesji
zawiadowali, ale i o tej, która go po matce jego concernit, aby mu nie zginęła
staranie czynili i Pana ojca jego do tego mieli, żeby ta suma po matce jego św. pamięci na pewnych gruntach asekurowana była. A iżem wyżej naznaczył dyspozycję 400 zł pol. kościołowi rogozińskiemu, tedy jeszcze nad to przydawam do JMP
Bolesława Konoiackiego JMP Fabiana Lichtyana i Pana Hektora Kawieczyńskiego.
A gdzieby tych za czasem niestało, tedy aby potomkowie JM albo bliżsi powinni
moi o tym zawiadowali i żeby to nabożeństwo nieomylnie i nieomieszkanie odprawowane było, tego doglądali, obligując plebana każdego tam będące na sumieniu,
aby tej intencji mojej i woli ostatecznej we wszystkim dosyć czynił. Miłej małżonce mojej po Panu Bogu do przyrodzonych opiekunów przydaje JMP Bolesława
Konoiackiego, prosząc go aby miłość, którą onej przy mnie zawsze pokazował i po
zejściu moim nieodmieniał, ale się za krzywdę jej zawsze zastawiał. O czeladź
proszę, aby każdemu wedle zrządzenia za posługi stała się nagroda, a mianowicie
Kantołowskiemu oddać delikę brunatną, cielistym adamaszkiem podszytą i dołoman zielony, atłasowy i zł pol. 20. Odlecam też jeszcze kościołowi rogozińskiemu
ferezyję czerwoną, szkarłatną, adamaszkiem szkarłatnej maści podszytą, żeby ją
jak najlepiej spieniężywszy, za to kapę jak najlepsza może być sprawiono. JM też
Panu Bolesławowi Konoiackiemu oddawam parę dołomanów: jeden adamaszkowy,
szkarłatny, drugi aksamitny, brunatny i delię brunatną, adamaszkiem brunatnym
podszytą. Miłej małżonce mojej daję i daruję wiecznemi [k. 37v] czasy, onej i potomkom jej 400 zł z tej sumy, która jest na Sarnówku. Panu Janowi Bagniewskiemu14 ferezykę [s] zieloną półgranatną, adamaszkiem papużanym podszytą. Pannie
Zofii Kitnowskiej15, krom zatrzymanej promisji zł 20 daję i daruję zł pol. 30. Jeszcze Pani małżonce swej odlecam cztery konie siwe skoczczem [s] i parę kobiercy
adziaskich.
Który testament w każdym punkcie i klauzuli tak chcę mieć ważny, jakoby
u któregokolwiek sądu autentycznego był uczyniony. I wolno go będzie tym, którym na nim należy, do ksiąg ziemskich albo grodzkich aktykować, albo kto by go
też w czym chciał inwalidować, albo mu w którymkolwiek punkcie kontradikować,
Zap. Fabian Lichtian (Lichtyan) (zm. po 1626), syn Jerzego i Anny Kos, APTor, AmT, Kat. II,
IX–21, k. 147, 391; APTor, AmT, Kat. II, IX–24, k. 297; APTor, AmChełmży 9, s. 675; ADPelp, C–10,
k. 19v–20.
12
Zap. Mikołaj Konojadzki (zm. przed 1643), syn Ambrożego, APTor, AmT, Kat.II, IX–21, k. 391;
BOss, 6244/I, z. f, s. 127; L. Dittmer, Prześwietny Wielmożnego J. M. Pana Jana z Konojad Konojadzkiego sędziego ziemskiego chełmińskiego Prawdzic snem wieczności zasnąwszy w nieśmiertelney
y triumphującey żyjący sławie albo kazanie na pogrzebie Onegoż w kościele archipresbyteralnym
nowskim przez […] plebana okonińskiego Diecezji Chełmińskiej miane roku którego lew z pokolenia
Judy światu żyć zaczął 1728 dnia 8 listopada, w Toruniu drukował Ian Nicolai roku 1730, s. C2–C3;
Kościński, Kościoły i kaplice, s. 41.
13
Hektor Kawieczyński (Kawęczyński), syn Wacława, APByd, AmNowego 46, s. 76, 82, 391.
14
Zap. Jan Bagniewski, syn Wojciecha i Cieleskiej, Dachnowski, Herbarz, s. 288.
15
Zap. Zofia Kitnowska (zm. po 1652), córka Daniela, ławnika ziemskiego tczewskiego i chełmińskiego i Katarzyny Pisińskiej, APGd, SztumZ 3/1, s. 611, 667.
11
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takowego przed Bogiem przeklinam, aby mu się nigdy na świecie dobrze nie wodziło. A egzekutorami tego testamentu czynię IMPP wyżej mianowanych, jako JMP
Fabiana Lichtyana, Pana Mikołaja Konoiackiego, Pana Hektora Kawieczyńskiego
i Pana Bolesława Konoiackiego, prosząc ich dla Boga i na dusze ich, aby ten testament mój do efektu przywiedli. A dla większej ważności i pewności tego testamentu
uprosiłem IMM niżej podpisanych przyjaciół, żeby podpisami rąk swoich ten testament roborowali.
Działo się w Sarnówku dnia dwudziestego i szóstego czerwca w roku Pańskim
tysiąc sześćsetnym dwudziestym.
[LS] (–) Bartosz Zegartowski
[LS] (–) Bolesław Konoiacki mpp
[LS] (–) Kazimierz Kitnowski16
(–) Jan Pieczewski17 mpp
(–) Mikołaj Lychtian mpp
(–) ks. Jan Kobylyński18 pleb[an] mokrzeński mpp
(–) Jan Bagniewski
(–) ks. Maciej Markowski19, pleb[an] rogoziński mpp

Zap. Daniel Kazimierz Kitnowski (zm. po 5 IV 1668), zob. testament Michała Mełdzyńskiego,
dok. nr 24, przyp. 13.
17
Jan Pieczewski (zm. przed 1643), syn Jana ławnika ziemskiego malborskiego i Wierzbowskiej,
APGd, SztumZ 3/1, s. 330; APGd, DzierzGr 2/1, k. 132.
18
Ks. Jan Kobyliński z Cieplic (zm. przed 19 XI 1931), prepozyt i pleban grudziądzki 1623, pleban
mokrzeński i wełcki 1603–1630, pleban dźwierzneński 1630/31, APTor, AmChełmży 9, s. 462–466;
ADPelp, C–10, k. 186; Kalinowski, Wawrzyniec Gembicki, s. 176.
19
Ks. Maciej Markowski, 1 IV 1616 instytuowany w parafii św. Wojciecha w Rogóźnie, późniejszy
altarysta wąbrzeski od 1629, ADPelp, C–7, k. 23v; ADPelp, C–10, k. 39, 47, 55, 80–82. Zob. też testament Andrzeja Choińskiego, dok. nr 30, przyp. 3.
16
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15. Testament Stanisława Niemojewskiego, kasztelana chełmińskiego
Toruń, 1 XII 1620
Oryg. nieznany, dwie kopie w postaci wpisów do ksiąg miejskich Chełmży i Torunia, APTor,
AmChełmży, nr 9, s. 250–255; APTor, Kat. II, IX–23, k. 145–147v. Do akt chełmżyńskich przedłożył
4 I 1621 ks. Walenty Unger, komendarz parafii św. Jana w Toruniu (wpis z błędną datą roczną 1620),
do akt toruńskich zaś 20 II 1621 Zofia Zebrzydowska, druga żona testatora. Testament wzmiankowany: UPKr, nr 46; M. Bogucka, Staropolskie obyczaje…, s. 75.

[s. 250] Benedicta sit Sancta et Individua Trinitas.
Aczem1 w pierwszym testamencie swym z dobrym rozmysłem, wolą swą napisał, chociaż naprędce ściśniony bardzo czasem będąc, gdym się wybierał do Włoch
dla poratowania zdrowia swego, za nawiedzeniem mię Pana Boga Wszechmogącego, chociaż daleko grzechami swemi [s. 251] na większem karanie zarobił, skąd
konsolacji żadnej nie odniósłszy i na miejscach świętych niegodnych będąc wysłuchania, powróciłem się do Ojczyzny, gdzie w krótkim czasie wielkim smętkiem
nawiedzić mię Pan Bóg raczył, rozłączeniem mię z małżonką moją miłą2, (wkrótce
przedtym jednego syna wziąwszy3, dziecię wielkiej nadziei), z którą przez dziewięć
lat żyłem w pięknej zgodzie i miłości statecznej małżeńskiej4 i onę tylko samą opiekunem dziatkom swym spólnie spłodzonym uczyniłem był. Za której śmiercią, we
wszytkim pierwszy testament swój podnoszę i wniwecz obracam i opiekuny mianowane odmieniam i wszytkie punkta w nim kasuję. A iżem testamentu tego nie
zdrapał przyczyna ta, iżem wyznanie swoje katolickie w niem uczynił, do którego
użyczyli Pan Bóg czasu, abym inszy pisał, stosował, co póki by nie było, albo jakim
przypadkiem nadspodziewanie prędzej przed sąd Swój partykularny stanąć kazał.
Tedy teraz chociaż poniekąd w wątłym zdrowiu, ale z dobrym rozmysłem i statecznym uważeniem taką ostatnią wolę swoją deklaruję i żeby do skutku przywiedziona
była i wykonania IMPP opiekunów, których niżej mianuję dla miłosierdzia Pana Boga
Wszechmogącego proszę, obowiązując ich sumieniem i miłością tą, którą mi za żywota
pokazowali. A iż nad zasługi mnie grzesznego człeka, którym żadnej łaski Pana mego
nie godzien, w powtórzeniu małżeństwa tak mi ubłogosławić raczył, że mi zasię dał
W rkps toruńskim: napomnieniu. b W rkps tor. bez i. c Tylko w rkps tor. d W rkps tor.: napominanie. e–e W rkps tor.: się tym czego. f W rkps tor.: przy czym. g fl. h fl. i–i Tylko w rkps tor.
j
fl. k Tylko w rkps tor. l–l Tylko w rkps tor. m–m W rkps tor.: Boreck P.M.D.
1
Stanisław Niemojewski (zm. między 1 a 15 XII 1620), syn Janusza (Jana), kasztelana chełmińskiego
i Katarzyny Kostki, podstoli koronny 1606–1615, kasztelan elbląski 1615–1619 i chełmiński 1619–
1620, starosta międzyłęski 1595–1620, osiecki 1610–1620. Pochowany w kościele świętych Janów
w Toruniu 3 II 1621, Dachnowski, Herbarz, s. 110; UPKr, nr 46, 390; UCentr, nr 819; PSB XXIII,
s. 21–22; SBPN III, s. 317–318.
2
Zofia Czarnkowska (zm. ok. 1619), córka Andrzeja wojewody kaliskiego i Marianny Latalskiej,
Dworzaczek, Genealogia, Tablica 106.
3
Nieznany syn z Zofią Czarnkowską, zap. pierworodny, ur. XII 1611, APTor, AmChełmży 9, s. 251;
Dachnowski, Herbarz, s. 109.
4
Ślub z Zofią Czarnkowską odbył się w 1611 roku, w „w mięsopustny wtorek” (6 III), zmarła więc
w 1619 roku, zob. Kopia pobożnej pamięci Imci Pani Elżbiety Orzelskiej, Poznań 1886, s. 3.
a
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małżonkę5 takichże cnót, takiż bogobojności, statku, wstydu, dobroci, miłości i powolności przeciwko sobie, przez wszytek czas, ale mianowicie w teraźniejszej chorobie
mojej, prace i usiłowania, a może się rzec, że znać nad słuszność i przechadzającą powinność małżeńską, czego jej też wiernie i życzliwie siostra moja miła Pani Orzelska6
pomagała i miłość oświadczała, tedy one dwie dziatek7 swych przed nimi opiekunami
czynię i naznaczam, i przy małżonce mojej dziatki aby mieszkały, a gdzieby uchowaj
Boże odmiany, tedy w Niemojewcu8, a siostra Pani Orzelska przy nich czego żeby się
nie [w]zbraniała, dufam. A iż Pan Bóg Wszechmogący chciał mieć, iż małżonka moja
miła dziatkami chodzi9, tym bardziej jej dufam i dziatki do wychowania poruczam.
Tak będzieli syn10 według wolej jej młodość jego niech będzie prowadzona stosując
się do pierwszego testamentu, który jednak żadnej mocy nie ma, to jest względem
legaty, ale względem inszych naprawieniua jako najbardziej się do niego stosować. Do
tych pierwszych opiekunów przydawam i drugich IMM, acz w bracie swym rodzonym11 wielką odmianę miłości znam bez przyczyny wszelakiej, z przyrodzonej jednak
miłości do tych pierwszych dwu onego przydawam, a przy nim siestrzankę12 ib Pana
Stanisława Orzelskiego13 i Pana Macieja Grabskiego14 starostę [s. 252] kruszwickiego,
bez których tych wszytkiej woli i pozwolenia jeśliby Pan Bóg mieć chciał, żeby córki
w stan św. małżeński iść miały, aby rozdane [s] nie były. Których posagu gdyby Pan
Bóg syna dał po 40 000 zł naznaczam, a po 3 000 na złoto, gdyż nie chcę aby najmniejszego klejnotu zażywały, ani pasamonów wszelakich, tak złotych jako i haftowanych, tylko prostych, takiej farby jako suknia; suknia też żadnych złotogłowów ani
altembasów, tylko jedwabiów prostych. Klejnociki i perły, które by były matki ich po
Zofia Zebrzydowska, córka Mikołaja wojewody krakowskiego i Doroty Herburt, 1v. Maciej Smogulecki starosta bydgoski, poślubiona zap. w końcu 1619 roku, APTor, AmT, Kat. II, IX–23, k. 144v;
TD, Monografie, Niemojewscy h. Rola; Dworzaczek, Genealogia, Tablica 134.
6
Elżbieta Niemojewska (zm. 24 V 1626), jedna z sześciu sióstr Stanisława, krótko po 12 V 1576 żona
Macieja Orzelskiego (zm. 1589), autorka rodzinnych zapisków, Kopia pobożnej pamięci…, s. 1–4;
TD, Monografie, Niemojewscy h. Rola.
7
Mowa o dwóch córkach testatora z pierwszego małżeństwa, Apolinarze (ur. 6 V 1612), przyszłej
żonie Mikołaja Daniłowicza, podczaszego koronnego, i Zofii Annie, przyszłej żonie Jakuba Smoguleckiego, starosty nakielskiego, TD, Monografie: Niemojewscy h. Rola; PSB XIII, s. 21–22.
8
Niemojewiec, czyli Łowenek, dziś Łowinek w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim. Tam osiedli
Niemojewscy herbu Rola z Lubieńca i Niemojewa w pow. włocławskim, posiadający już przed 1555 rokiem
Wielkie i Małe Polaszki w pow. tczewskim woj. pomorskiego, TD, Monografie, Niemojewscy h. Rola.
9
Najwidoczniej była przy nadziei.
10
W 1621 roku urodziła się córka Teresa Konstancja, pogrobowiec.
11
Maciej Feliks Niemojewski (zm. koniec 1625, poch. w Starogardzie Gdańskim), podkomorzy
malborski 1616–1620, kasztelan chełmiński 1620–1625, potem ekonom malborski, podskarbi ziem
pruskich i wojewoda malborski, starosta starogardzki, rogoziński, w latach 1621–1624 sprawował
opiekę nad bratanicami, córkami zmarłego Stanisława, UPKr, nr 581, 47, 920, 989; PSB XXIII, s. 20;
SBPN III, s. 317; TD, Monografie, Niemojewscy h. Rola.
12
Córka którejś z sióstr testatora, może N. Grabska, zob. przyp. 38.
13
Stanisław Orzelski (zm. ok. 10 V 1626), syn Macieja i Elżbiety z Niemojewskich, Kopia pobożnej
pamięci, s. 1–4.
14
Maciej Grabski, syn Piotra i Anny Niemojewskiej, siostry testatora, starosta kruszwicki, A PTor,
AmT, Kat. II, IX–25, k. 504 (1626).
5
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iściu za mąż między nie rozdać. Koronek ani pennami do ślubu aby nie używały, tylko
same troczki albo ploteczki założone. Bryzów żadnych ani pościeli ze złotem aby nie
używały, prócz tych już co matka zostawiła, same nigdy aby nie próżnowały, zawżdy
aby na nabożeństwie, a na szyciu i inszych zabawach uczciwychc panieńskich, o czym
szerzej w pierwszym testamencie napominamd, tak do syna jeśli go Pan Bóg da, jako
i do córek jeśliby też Pan Bóg nie dał tylko córki, tedy w równy dział wszytko niech
idzie, a e–że się tym co–e mi Pan Bóg tak chojnie z łaski Swej do szafunku dać raczył,
w tej ścisłości rozrządzić się nie może bez wszelakiej wymyślności słów, Panu Bogu
memu duszę moją oddawam, którą iż łaskawie przyjąć będzie raczył, niech zasług
moich bom grzeszny człowiek, ale z miłosierdzia Swego przez zasługi Syna swego,
przyczynyf Najświętszej Panny patronki mojej, przez sakramenta święte i skarby te,
które do szafunku Kościołowi św. w moc dać raczył, a mnie też od Ojca św. łaskawie
użyczonych, niechże łaskawie odpoczywa chwaląc Pana swego.
Ciało proszę aby było pogrzebione przyszedłszy do chóru po prawej ręce pod
oknem przed ostatnim ołtarzykiem w kącie w Toruniu15, na którym aby się Najświętsza Ofiara za duszę moją odprawowała, na każdy dzień 3 000 zł odkazuję,
które mają być rozrządzone za wiadomością Wielebnego ks. biskupa16, tutecznego
plebana i księdza rektora jezuickiego17. Do klasztorów, naprzód toruńskiego18, chełmińskich dwu19, bydgoskich dwu20, nowskiego21, czczewskiego22, gdańskiego23 po
500 złotych, aby Msze święte za duszę moją miewali.
Ostatek tego testamentu [jest], iż przez słabość swoją ciężko mi go ręką swą dopisać, [więc] powierzyłem to temu, komu na świecie najbardziej ufam, i komu to com
na świecie najmilszego miał i mam, wprzód poruczam. Naprzód, abym się każdemu
uiścił a nikomu nie był ni w czym niepraw, tedy kościołowi garczkiemu24 nie wiem
jakim niedbalstwem Piotra pisarza przy mnie kilkaset złotych zostawa, o których szerzej w pierwszym testamencie, które [z] sowitą nagrodą [s. 253] wrócić, aby kościołowi
krzywda nie była. Do kościoła barłowskiego25 co do dzwonnicy pożyczyłem cegły za
400 zł, jeśliby potomek mój dzierżył Osiek26, kazać wypalić, oddać, jeśli nie, tedy pieniądzmi zapłacić. Do chełmińskiego szpitala27 200 złg. Brata Pana podkomorzego proPochowany został w kościele farnym w Toruniu 3 II 1621 roku, Kronika benedyktynek toruńskich,
wyd. W. Szołdrski, Pelplin 1934, s. 72.
16
Jan Kuczborski, biskup chełmiński, zob. testament Jakuba Dyra, dok. nr 9, przyp. 21.
17
Wojciech Jarczewski, w latach 1619–1623 rektor kolegium jezuickiego w Toruniu, EWJ, hasło:
Jarczewski Wojciech.
18
Zap. klasztor Dominikanów w Toruniu.
19
Klasztory Franciszkanów i Dominikanów w Chełmnie.
20
Klasztory Bernardynów i Karmelitów w Bydgoszczy.
21
Klasztor Bernardynów w Nowem nad Wisłą.
22
Klasztor Dominikanów Tczewie.
23
Klasztor Dominikanów w Gdańsku.
24
Kościół w Wielkim Garcu, pow. tczewski, woj. pomorskie.
25
Zap. kościół w Barłożnie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, w dobrach starostwa osieckiego.
26
Osiek, wieś w pow. starogardzkim, woj. pomorskim, siedziba starostwa.
27
Szpital Ducha Świętego przy kościele par. w Chełmnie, szerzej M. G. Zieliński, Chełmno civitas
totius Prussiae metropolis XVI–XVIII w., Bydgoszcz 2007, s. 477–483.
15
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szę, niech się Boga boi, aby moim kosztem, tyle ile na to wynidzie, kaplicę w Chełmnie
rodzicom naszym miłym zbudował28, taką jako we Kcyni29, w bok kościoła, kędy pierwej drzwi bywały, a teraz zda mi się stłuczony dzwon wisi, w której żeby się za dusze
ofiara Pańska odprawowała. Kamienicę tameczną30 z rolami, łąkami, ogrodami, stodółką odkazuję i zapisem mam wolę utwierdzić. A iż w Chełmnie o materię trudno,
której tam już jednak 4 000 kupiono, ze Gdańska szkutami z pilnością wozić, a tymczasem dozorcę mieć, aby furmany kamienie do fundamentu wożono. A iż jeszcze
od tego św. Jana [24 VI] co idzie, ekonomię rogozińską31 w arendzie mam, materię
też już wszytką do łasińskiego kościoła32 nagotowano, tedy proszę aby z wiosny zaraz poczęto robić koło podwyższenia chóru, mógłliby też być zasklepiony, żeby mury
wydzierzały, tedy niechby był zasklepiony, co pilności ks. plebana łasińskiego zlecam,
a kosztem na to aby podstarości rogoziński z ekonomii prowentu nie omieszkał, pilnie
rozkazuję i póki arenda nie wynidzie, aby to stanęło proszę, z starostwa osieckiego
bydłem i owcami opatrzywszy dostatecznie, w Niemojewcu folwarczku ostatek rozsprzedawszy do wszytkich szpitalów rozdać przy wszytkich kościołach, ile ich jeno
w dzierżawach moich jest. Naprzód do łasińskiego 300 złh, do drugich według rozsądków PP egzekutorów, do Syrocka33 i Niemojewca na każdy tydzień aby chleba dawano
ile ich i–w szpitalu–i jest w trzy lata, także mięsa inszych legumin, dawszy teraz kilka
krów na wychowanie z osieckiego bydła. Bosakom w Poznaniu34 1 000 zł, wszytko to
z intraty płacić będzie. Długów żadnych co bych pamiętał nie zostawuję, prócz bratu
Panu podkomorzemu 40 000, na co u kupców gdańskich kilka 20 000. A iż ten kupiec
Dakaw wielkie pożytki mi obiecował, tedy upuścić mu 1 000 zł ostatek mimo insze
wszytkie legata, tak kościelne jako insze z intraty mu zapłacić i na św. Jan [24 VI] go
uspokoić. Rachunki z tym kupcem u pisarzów, Jachim rachunek ze wszytkiego tego

Kaplica Matki Boskiej Bolesnej przy kościele par. w Chełmnie, z fundacji (1560) Macieja Niemojewskiego, jakoby ukończona przez syna Stanisława przed 1620 rokiem, z płytami płaskorzeźbionymi z nagrobka, najprawdopodobniej Janusza (Jana) i Katarzyny z Kostków. Z testamentu jednak
wynika, że powstała dopiero po 1620 roku, por. KZSP XI, z. 7 (dawny powiat chełmiński) s. 8 i 19;
L. Krantz–Domasłowska, J. Domasłowski, Kościół farny w Chełmnie, Toruń 1991, s. 78; M. G. Zieliński, Chełmno…, s. 274–275.
29
Nie wiadomo, czy chodzi o kaplicę w kościele parafialnym (drewnianym), czy w drugim ( murowanym, w wizytacji 1521 roku zwanym kaplicą [sic]) w rynku, od 1612 roku klasztornym karmelitów, oba
spłonęły doszczętnie w 1775 roku, A. Szudrowicz, Karmelici w Kcyni. Rola zakonu w życiu miasta
i okolicy, Bydgoszcz 2001, s. 30–31.
30
Mowa zap. o Toruniu, gdzie ojciec testatora Janusz (Jan) Niemojewski kupił w 1609 roku kamienicę od Ewy Padniewskiej, żony Mikołaja Walewskiego, starosty nakielskiego, za 2 000 zł, TD, Monografie, Niemojewscy h. Rola.
31
Ekonomia rogozińska — starostwo z siedzibą w Rogóźnie, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie.
32
Kościół w Łasinie, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie.
33
Serock, wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.
34
Karmelici bosi w Poznaniu, kronika zakładanego właśnie klasztoru nie wspomina o tej fundacji,
Kronika poznańskich Karmelitów Bosych, oprac. P. F. Neumann, Poznań 2001.
28
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ma dać. Pannie zakonnej do św. Salwatora w Poznaniu35 według zapisu na Pruszczu36,
także na św. Jan możeli [s. 254] być oddać, jeśli nie, tedy zwyczajną arendę, a choćby
się też i oddało, tedy na każdy rok na jej potrzeby dawać po 50 zł.
Terminata woli nieboszczki żony jest w szkatule, według której zapłacić każdemu, mianowicie Pannom po 200 zł i pościel barchanową, wszak są gotowe, rozdać
między nie, jeśliby nie było poszew tedy porobić co prędzej i rozdać, zda mi się,
że wyszywane mają być. Inszej czeladzi jeśliby się nie stało według opisanej woli,
aby nieodwłocznie dosyć się temu działo, prócz tego każdemu dać dwoje myto. Synowcom moim37 sumy na dzierżawach na naukę odkazuję, tak jednak aby mi małżonki mojej z starostwa osieckiego nie ruszano, póki by się komisja nie odprawiła.
Sprzęt wszytek i ochędóstwa aby przy niej zostawały i pod jej schowaniem i dochody
wszytkie aby pod jej schowaniem było w sklepach niemojewskich. Wolno jej jednak
używać co się jej podoba. Klejnoty choćby za kilka 20 000 przedać, bo to niepotrzebne rzeczy, żeby miały próżno leżeć, lepiej z tego pożytek uczynić. Siestrzance swojej
Pannie Grabskiej38 1 000 zł i suknię aksamitną czarną z czarnemi pasamanami. Drugą wiśniową atłasową nieboszczki małżonki mojej. Bydło wszytko i prowent póki
by arenda trwała ekonomii rogozińskiej bratu Panu podkomorzemu w cale odkazuję.
Ostatek mądremu baczeniu PP opiekunów zlecam. Mszy świętychk proszę, aby co
najwięcej za odpuszczenie mnie grzechów było, każdemu kapłanowi po złotemu.
Ubóstwa co najwięcej, a żadnych gromad dla okazałości jakiej. Lichtarze na ten ołtarzyk, gdzie się będzie ofiara za duszę mnie grzesznego człeka działa, takie jakiemi
od złotnika przyniesiono, aby zrobiono. Pana Boga mego proszę, abych tam, gdzie
Stworzyciela mego chwalić będą i was pospołu ze mną chwalących.
Pisan z dobrym rozmysłem i uważeniem w Toruniu.
Piszkowskiej słudze matki nieboszczki odkazuję 200 zł. Słupeckiemu dożywotnią arendę Okunina i Łyńska39, z której nie ma nic płacić prócz co by pożytku z owiec
przyszło. Upomniał się też długu jakiegoś kilkuset zł., który ja rozumiał, że dawno
zapłacony, zapłacić mu i z nagrodą, aby krzywdy nie miał. Żonie też jego jako i inszym Pannom. Chłopcu pokojowemu Trachimowi 50 zł i konia z woźników wałachów co lepszego, wolnym go też uczynić od wszelakich posług. l–Sługom po dwojgu
suchedni zapłacić tym, którzy by jeszcze wolnymi nie byli uczynieni od posług–l.
Dnia pierwszego grudnia roku tysiącznego sześćsetnego dwudziestego.
Joachimowi pisarzowi swemu 50 zł. Siestrze mojej miłej wszytko bydło [s. 255]
w Międzyłężu40, a stado bratu, urodzaje także bratu.

Kościół Zbawiciela w Poznaniu z klasztorem bernardynek, w 1603 roku ksieni Marianna (w zakonie Apolinara) Czarnkowska, córka Andrzeja i Marianny Latalskiej, siostra żony testatora, Borkowska, Leksykon zakonnic II, s. 95.
36
Pruszcz, wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.
37
Dadźbog i Władysław, synowie Macieja, brata testatora i Katarzyny Rabe, TD, Monografie, Niemojewscy h. Rola; PSB XXIII, s. 21.
38
N. Grabska, córka Piotra Grabskiego i Anny Niemojewskiej, siostry testatora.
39
Okoniny i Lińsk, osada i wieś w dobrach łowinkowskich, Mikulski, Osadnictwo wiejskie, s. 174.
40
Międzyłęż, wieś w pow. tczewskim, woj. pomorskim, siedziba starostwa.
35
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(–) Stanisław z Lubieńca41 Niemojewski kasztelan chełmiński mpp [LS]
(–) Adam Dąbski42 z Dąbia stolnik na Brześciu
(–) Czemański Wawrzyniec z Czemania43
(–) Valentinus Ungerus44 viceparochus apud ecclesiam s. Joannis Torunii [LS]
(–) Christoff Osłowski45
(–) Jan m–Borek46 poznański medyk–m

Lubieniec, wieś w pow. włocławskim, woj. kujawsko–pomorskim.
Adam Dąbski, syn Andrzeja, stolnik brzeski 1617–1640, UKuj, nr 314; Boniecki, Herbarz IV, s. 159–160.
43
Czamanin, wieś w pow. radziejowskim, woj. kujawsko–pomorskim.
44
Walenty Unger, komendarz parafii św. Jana w Toruniu 1609–1652, APTor, AmChełmży, nr 9,
s. 250; Kalinowski, Wawrzyniec Gembicki, s. 182.
45
Może Krzysztof Kalkstein Osłowski, syn Andrzeja, w 1633 nabył od Zofii z Zebrzydowskich Niemojewskiej Wierzchucin w pow. bydgoskim, TD, Grodzkie i ziemskie >Nakło> Część 2: 771 (nr 223)
1631 (f. 906v); tamże, 1633 (f. 951).
46
Jan Borek (ok. 1570–1630), znany lekarz, a także aptekarz, rajca, ławnik, burmistrz i wójt poznański, PSB II, s. 318.
41

42

16. Testament Jakuba Wałdowskiego
b.m., 1 V 1623
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu do ksiąg konsystorza kamieńskiego, ADPelp, K–6, s. 120. Testament
do wpisu przedłożył ks. Aleksy Casimieriensis, proboszcz wałdowski i dziekan więcborski, egzekutor.

[s. 120] In nomine Domini. Amen
Ja, Jakub Wałdowski1 zeznawam, że mam u JMP Zebrzydowskiego2 zasłużonego zł 80. Item u tegoż JM 110 zł mego własnego długu. Item u JMP Zebrzydowskiego zł 15 pożyczanych. Item u Pana Jakuba Ostromęckiego3 zł 15 za siodło, foresia
adamaszkiem lazurowym podszyta, dwie pętlice złote w niej u P. Szrubina w skrzyni i półtora łokcia falendyszu z potrzebami do ubrania. Boty nowe długie tamże
i baczmagi świeże, ładunków 60. U Jezierskiego kapcie nowe zapłacone, czerwone,
dołuman [s] lazurowy nowy, delika lazurowa, druga z lisami, ubranie lazurowe,
rusznica, ładownica srebrem oprawna, czapka sobolowa nowa, kilin, pościółka, szaty białe, dwoje, powłoka na pościałkę [s], dwoje prześcieradła, dwa pierścionki małe.

Jakub Wałdowski (zm. między 1 V a 7 VI 1623), skądinąd nieznany, ADPelp, K–6, s. 119–120.
Może Kasper Zebrzydowski, syn Andrzeja na Więcborku, późniejszy kasztelan kaliski. TD, Grodzkie i ziemskie >Nakło> Część 1987 (nr 62 Rel.) 1618.
3
Jakub Ostromiecki (zm. 1632), syn Jakuba i Doroty Czarlińskiej, APPoz, BydGr 25, k. 188, 505,
262; APPoz, BydGr 30, k. 216; APTor, AmT, Kat. II, IX–23, k. 535v; TD, Monografie, Ostromęccy,
Ostromięccy h. Pomian.
1
2
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Zł 110 na kościół więcborski4 i Msze, rzeczy przedawszy. Do szpitala więcborskiego
zł 15 od Pana Ostromęckiego. Podszewka na ornat do kościoła więcborskiego z ferezji nowej, pierścionki dwa kościołowi więcborskiemu.
Działo się to przy bytności JMP Jana Zakrzewskiego5, Pana Mikołaja Zalewskiego die prima maii anno Domini millesimo sexcentesimo vigesimo tertio [1 V 1623].
(–) Jakub Wałdowski ręką swą.

4
5

Kościół w Więcborku, pow. sępoleński, woj. kujawsko–pomorskie.
Może Jan Zakrzewski, syn Wojciecha i Anny de Gawrony, APPoz, BydGr 34, k. 777.

17. Testament Wacława Zaleskiego
bm., 22 X 1623
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu do ksiąg konsystorza chełmińskiego, ADPelp, C–6, k. 51v–52.
Testament do akt przedłożyli 4 XII 1623 egzekutorowie. Dokument wzmiankowany: M. Gołembiowski,
Kilka uwag…, s. 166, 173.

[k. 51v] Roku tysięcznego sześćsetnego dwudziestego trzeciego, a miesiąca
dwudziestego wtórego octobra [22 X 1623].
Ja, Wacław Zaleski1 z Zalesia2 będący już podeszły w leciech, także też rozumiejąc być na ciele i na umyśle rześkim, a będąc jeszcze przy baczeniu dobrym,
myśliłem o tym, że każdy podległ człowiek dekretowi Bożemu i postanowione jest
każdemu z nas umrzeć i oddać rachunek spraw swoich Panu Bogu. Rozumiejąc się
ja już być śmiertelnym przed przyjściem śmierci swojej i niżeli Panu Bogu i Twórcy mojemu ducha mego oddam, umyśliłem się naprzód pojednać z Panem Bogiem
przez przyjęcie chwalebnej świętości ciała i krwi Zbawiciela mojego, życząc sobie
tego, aby był Pan Bóg duszy mojej miłościw. A zarazem po przyjęciu tajemnic Pańskich, testament i rozrządzenie gospodarstwa ubogiego mojego czynię, dla przyczyn
i spork [s], które zwykły być między przyjacioły i ludźmi inszymi. Za uproszeniem
tedy moim, przyzwałem do siebie Wielebnego ks. Jana Wlewskiego3, plebana naszego boleskiego4. Także też Pani Eufemii Kokoszyńskiej, bratowej mojej i Pana Marcina Rupiałki i z żoną jego, Pana Wawrzyńca Gotartowskiego do tego testamentu dla
obrony i świadectwa, gdyby tego potrzeba była. Który to testament tak czynię.

Wacław Zaleski (zm. między 22 X a 4 XII 1623), skądinąd nieznany, ADPelp, C–8, s. 3; ADPelp,
C–6, k. 51.
2
Zalesie, wieś w pow. działdowskim, woj. warmińsko–mazurskim.
3
Ks. Jan Wlewski (zm. po 1626), od 1618 roku proboszcz Wlewska, później zap. przeniesiony na
probostwo boleszyńskie, ADPelp, C–7, s. 56; ADPelp, C–9, k. 75.
4
T.j. boleszyńskiego. Kościół par. w Boleszynie, pow. nowomiejski, woj. warmińsko–mazurskie.
1
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Naprzód roli półtorej włóki, na którąm wziął 100 zł na rentę od czternastu lat,
a rentym nie płacił od Pana Stanisława Kokoszyńskiego i żony jego. Dom i z stodołami i z oborami na synowicę oddaję, bo nieboszczyk brat młodszy był, i dlatego
spadek na nią. Żyto i jęczmień, tom pobrał i wymłóciwszy na swą potrzebę obrócił.
Długów, pieniędzy, com rozpożyczał:
Panu Stanisławowi Szymkowskiemu zł 50, które tym testamentem daję synowicy Zofii, córce bratowej mojej. U Joba 50 zł na pół włóki roli. U Tylickiego 7 kop
na pół włóki roli. U Pana Marka na pół włóki 10 zł. [s. 52] U Pana Jakuba Politowica na pół włóki 10 zł. Zofii, synowicy, polecam kop 7 co u Pana Tylickiego na
zastawie. Dorocie u Pana Łukasza Zaleskiego za sukno poleca. U PP Szymkowskich owsa korcy 12, które polecam kościołowi co się pokaże cyrografem. U Pani
Glińskiej zł 10. Popek z Leźna5 żyta 2½ korca. Kieliańczyk 5 grz. ojcowskiego
długu. Pan Wojciech Słupski korców 2.
Co miał dopłacać długu:
U Pana Jana Samińskiego 8 grz. U ks. radoskiego6 zł 2 i gr 2. U Pana Łukasza
Sosnowskiego zł [1] i gr 2. U Pana Zaleskiego 2 kopy na rencie przez lat dwanaście
i 5 łokci falendyszu, oprócz dwu kop. Łokieć po 2½ grz. U Okrutny 4 zwitki lnu.
U Pana Stanisława Wlewskiego, co w domu jego mieszka, ½ korca jęczmienia,
a arendy zł 7. Karczmę zeznał Pan Kokoszyński według przedania i zapisu czasy
wiecznymi. Kocioł dziecinny we 12 grz. w Lidzbarku u Bartosza kowala. Koń
u Pani Kokoszyńskiej, za którego gzło do grobu.
Pani Kokoszyńskiej dziękował za wszelaką ochronę, którą czyniła w starości jego,
prosząc jej do końca, aby i ciało według porządku kościelnego i jako człowieka chrześcijańskiego ziemi oddała i pogrzeb sprawiła. Co obiecała Kokoszyńska wszystko
uczynić. Zaczym ten testament do opieki jej oddaję, oddalając wszystkie przyjacioły.
(–) Jan Wlewski
(–) Wawrzyniec Gotartowski
(–) Euphemia Kokoszyńska

5
6

Leźno, wieś w pow. działdowskim, woj. warmińsko–mazurskim.
Proboszcz par. Radoszki, pow. brodnicki, woj. kujawsko–pomorskie.
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18. Testament Jana Oleskiego, podkomorzego koronnego
Ostrowite, 9 III 1624
Oryg. nieznany; 3 kopie w postaci ekstraktów z ksiąg konsystorza radomskiego, APTor, AkTor–
Dominikanie 33, 1) k. 77v, 78, 79, 89 oraz 2), k. 161–162, także APPoz, Dominikanie Poznań,
1464/121, s. 1–8.

[k. 161] Ja, Jan Oleski1 podkomorzy koronny, aczkolwiek chory na ciele, ale
zdrowy na umyśle i na wszytkich zmysłach swoich, bacząc, że kres pielgrzymstwa
naszego na tym świecie nie jest inszy, jedno śmierć, gdyż wszelkie rozumy tego
świata by najbystrze, muszą w ostrości i dowcipie swymi ustawać, a temu dekretowi
niewątpliwemu Boga Wszechmogącego podlegać. Statutum est omnibus hominibus
semel mori. Uważając sobie, że człowieka chrześcijańskiego powinność ta jest, aby
zaprzawszy się (jako Paweł św. upomina), wszelakiej niezbożności, pobożnie a świątobliwie na tym wygnaniu świata tego żyjąc, oczekiwał onej błogosławionej nadziei
i przyjścia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, gdy przyjdzie sądzić żywe
i umarłe. Wyznawam, iżem Stworzyciela mego Boga w Trójcy Jedynego wielkimi
a niezliczonymi grzechami obrażał. Mając jednak zupełną nadzieję w miłosierdziu
Jego nieskończonym, i w ranach Jego przenajświętszych dla grzechów naszych
podjętych, temu Panu i Odkupicielowi mojemu, błogosławionej Pannie Maryi, św.
Janowi patronowi mojemu i wszystkiej rzeszy niebieskiej duszę moją polecam. Nie
wątpiąc nic w miłosierdziu Boga mego nieprzebranym, że On ją nie pomnąc na
grzechy [k. 161v] i występki moje, do onych przybytków wiecznych przyjąć będzie
raczył. Uważając jeszcze i konsiderując, że nie masz nic pewniejszego nad śmierć,
a nad czas i godzinę jej niepewniejszego, aby mnie tak śmierć niespodziewanego
i niegotowego, nie rozrządziwszy rzeczy moich, nie zastała, tedy taką ordynację
i dyspozycję rzeczy moich, przy świadkach niżej podpisanych, uczyniłem.
Naprzód ciało moje, które z ziemi poszło, tejże ziemi tak długo, aż przyjdzie
Sędzia sprawiedliwy żywych i umarłych, oddawam. Oświadczając się przy tym,
iż w tej wierze św. katolickiej, w której ochrzczony jestem i w której do tego czasu trwał, aż do końca i ostatniego punktu żywota mego, za pomocą Bożą trwać
chcę. Potym JMP Zuzannę Przerębską2 małżonkę moją, onej za miłość małżeńską i posłuszeństwo, które mi do tego czasu oddawała i oddaje podziękowawszy,
przy oprawie i dożywociu dostatecznie według prawa pospolitego uczynionych,
w cale zostawuję, i tak oprawę jako dożywocie we wszystkich punktach, artykułach
i kondycjach, jako szerzej tym tak oprawa, jako dożywocie opiewają i obmawiają,
Tekst za kopią toruńską 2, w innych: Guzemu. b–b W innych kopiach opuszczone.
Jan Oleski (zm. przed 28 I 1626), syn Jana starosty bierzgłowskiego i Barbary Grudzińskiej, podkomorzy pomorski 1604–1623, podkomorzy koronny 1623–1626, bezp., UPKr, nr 870; UCentr, nr 706;
PSB XXIII, s. 749; SBPN III, s. 355; Dachnowski, Herbarz, s. 109: jako syn Jerzego i Konopackiej.
2
Zuzanna Przerębska (zm. 8 III 1662), córka Jana na dobrach Gidle i Niesułów w pow. radomskim,
w Gidlach w 1640 fundowała kaplicę, TD, Monografie, Olescy h. Grzymała; TD, Grodzkie i ziemskie >Nakło> Część 2, 204 (nr 222).
a

1
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aprobuję i konfirmuję, i potomków moich, którzy po mnie sukcesję brać będą, pilnie
proszę i ich conscientias obowiązuję, żeby spokojnie w tym prawie swoim bez wszelakich impedimentów sive iuridicis, sive extra iuridicis nienaruszenie zostawała,
i to wszystko co oprawie i dożywociu podlega spokojnie trzymała i używała, aż do
ostatniego kresu żywota swego.
A co się tknie dóbr moich ruchomych, tedy abym na tym ostatku pielgrzymstwa
mego i po dokończeniu jego, wieczne błogosławieństwo b–i wymodłów–b [s] ludzi
pobożnych zakonnych sobie zjednał i pozyskał, leguję i zapisuję ojcom dominikanom klasztoru gdańskiego sumę 30 000 zł monety i liczby pol., na którą sumę dałem
im membranę z podpisem ręki swojej własnej i pieczęcią swoją zapieczętowałem.
Temuż klasztorowi gdańskiemu leguję testamentem niniejszym zł 20 000 monety
i liczby pol. Klasztorowi chełmińskiemu także ojców dominikanów leguję 10 000 zł
monety i liczby pol., klasztorowi tczewskiemu tegoż zakonu Dominika św. leguję zł
15 000 monety i liczby pol., klasztorowi toruńskiemu ojców dominikanów 10 000 zł
monety i liczby pol., klasztorowi gidzielskiemu3 na zbudowanie kościoła, który ja
sam miał budować ojcom dominikanom 15 000 monety i liczby pol., klasztorowi
nowskiemu ojców bernardynów 1 000 zł pol., klasztorowi żukowskiemu4 2 000 zł
monety i liczby pol., JMP Zygmuntowi Oleskiemu5 synowcowi memu zł 15 000
monety i liczby polskiej, JM Pannie Mariannie Konopackiej6 kasztelance chełmińskiej 2 000 zł polskich, które sumy wyżej pomienione i legowane, potomkowie moi
płacić powinni będą osobom wyżej mianowanym, które niniejszym testamentem
na to obliguję i obowiązuję. Salvo tamen iure reformatorio et advitalitio Generosae
Zuzannae Przerembska consortis meae charissimae, którą vigore reformationis et
advitalitatis illius, tak w dobrach ruchomych jako i nieruchomych usque ad extrema
vitae illius tempora, w cale zachowywam i żeby zachowana była, pilnie proszę.
Do kościoła pieniążkowskiego7 leguję zł 100 [k. 162] monety [i] liczby pol., do
kościoła lalkowskiego8 zł 100 tejże liczby pol., do kościoła piaseckiego9 także 100 zł
pol., Gieranowi10 zł 100, Czechorowskiemu zł 100, Bałaskowskiemu zł 20, Zabielskiemu zł 20, Czapskiemu zł 20, Chmielewskiemu zł 10, Uleskiemu zł 10, Bartkowi

Klasztor Dominikanów w Gidlach, pow. radomszczański, woj. łódzkie.
Klasztor Norbertanek w Żukowie pod Gdańskiem.
5
Zygmunt Oleski (zm. 10 VI 1677, pochowany w Pieniążkowie), syn Mikołaja i Elżbiety Trzebińskiej,
bratanek testatora i jeden ze spadkobierców, TD, Monografie, Olescy h. Grzymała; J. Dziubkowa,
Vanitas. Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych, Poznań 1996, nr 116.
6
Marianna Konopacka (zm. przed 12 III 1643), córka Jerzego Konopackiego (zm. 1603) kasztelana
chełmińskiego i Elżbiety Dąbrowskiej, później żona Stanisława Przyłubskiego i Macieja Brańskiego,
Dachnowski, Herbarz, s. 68 i 72; BCzart, MNK 601, 5f.
7
Kościół w Pieniążkowie, pow. świecki, woj. pomorskie. Wewnątrz płyta nagrobna Jerzego Oleskiego (zm. 1567) i Zofii z Konopackich (zm. 1593) oraz epitafium Zygmunta Oleskiego (zm. 1677), KZSP
XI, z. 15 (powiat świecki), s. 33–34.
8
Kościół w Lalkowach, pow. świecki, woj. pomorskie.
9
Kościół w Piasecznie, pow. świecki, woj. pomorskie.
10
Adam Gieron był świadkiem sporządzenia kopii w konsystorzu radomskim 14 IV 1634, APPoz,
1464/121, s. 1.
3
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zł 10, kucharzowi zł 10, Gutowskiemu zł 10, Guzowia zł 30, bo dawno służy, mielcarzowi zł 5, woźnicy każdemu po zł 5, Marcina starego opatrzyć.
Długi, Panu Czekanowskiemu zł 700 pol., sierotom nieboszczyka krawca 700 zł,
który mieszkając na karczmie pilskiej11, umarł. Sieroty pozostałe w opiece małżonki
mojej, syn Adam i córki dwie, Anna i Marianna, którym pieniądze na swą potrzebę
obrócił. A te długi zapłacić z tej sumy 3 000 zł, które Pan Andrzej Sokołowski12 wedle zapisu oddać ma na blisko przyszłe Trzy Króle [6 I 1625]. A ostatek z tej sumy,
czeladzi to legatum popłacić, także i skopy JMP chorążemu pomorskiemu13 zł 90.
Takim tedy sposobem te to legata dysponuję, prosząc pilnie, żeby te legata moje
przez potomki moje wyżej mianowanym osobom z majętności mojej były uiszczone
i zapłacone. Salvo ut supra iure Pani małżonki mojej.
A jeśliby mnie Pan Bóg z woli i z przejrzenia swego do pierwszego zdrowia
przywrócić raczył, tedy zostawuję sobie liberam facultatem hanc voluntatem meam
testamentariam revocare, immutare et annihilare, a inszą dyspozycję albo ordynację
majętności mojej uczynić, którą ordynację i dyspozycję moją podawam sub patrocinium KJM14 i Dobrodziejowi memu Miłościwemu, uniżenie prosząc JKM Pana
mego Miłościwego, aby raczył być mi Miłościwym patronem i protektorem tej to
ostatniej woli mojej. A egzekutorem i opiekunem tej dyspozycji mojej obieram sobie
i tym testamentem czynię książę JMP Stanisława Olbrychta Radziwiła15, książę na
Ołyce i Nieświeżu, kanclerza Wielkiego Litewskiego Księstwa, także i JM księdza
Zadzika16 sekretarza wielkiego, nominata biskupstwa płockiego. Także i małżonce
mojej obieram za opiekuny i za egzekutory tychże IMM, żeby IMM tak i Pani małżonki mojej, jako i tej dyspozycji mojej raczyli być miłościwymi egzekutorami. Do
IMM przydawam także za egzekutory, to jest JMP Mirosława Konarskiego chorążego pomorskiego i JMP Przeczława Szorca17, prosząc pilnie IMM, aby ta wola moja
ostatnia, jeśli mnie Pan Bóg Wszechmogący z tego świata powołać będzie raczył, we
wszytkich kondycjach i klauzulach wypełniona była. Na co dla lepszej wiary pieczęć

11
Karczma w Pile odnotowana w 1593 roku, dziś Piła Młyn w pow. tucholskim, woj. pomorskiego, Visitationes archidiaconatus Pomeraniae Hieronymo Rozrażewski Vladislaviensi et Pomeraniae episcopo factae, wyd. S. Kujot, „Fontes TNT” 1–3, 1897–1899, s. 237; Mikulski, Osadnictwo wiejskie, s. 186.
12
Andrzej Sokołowski (zm. przed 1627), syn Jerzego z Robakowa i Doroty Czarlińskiej, APByd,
A mNowego 32, s. 155; APTor, AmChełmży 10, s. 327.
13
Mirosław Konarski (zm. przed 14 I 1658), zob. testament Mirosława Konarskiego, dok. nr 68,
przyp. 2.
14
Zygmunt III Waza.
15
Albrycht Stanisław Radziwiłł, książę na Ołyce i Nieświeżu, kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego, starosta gniewski 1621–1656, UCentrWXL, nr 220, 1132; PSB XXX, s. 143–148; Czaplewski,
Senatorowie, s. 83.
16
Jakub Zadzik, sekretarz wielki 1613–1627, biskup chełmiński 1624–1635, potem podkanclerzy
1627–1628 i kanclerz 1628–1635, biskup krakowski 1635–1642, UCentr, nr 941, 657, 220; Nitecki,
Biskupi, kol. 504; SBPN IV, s. 506–508; J. Dorobisz, Jakub Zadzik 1582–1642, Opole 2000.
17
Przecław Szorc z Bochlina (zm. przed 2 VIII 1631), syn Franciszka Szorca i Klary von Polentz,
ławnik ziemski tczewski 1606–1628, UPKr, nr 1214; APGd, SztumZ 3/1, s. 464; G. A. v. Mülverstedt,
Etwas über die v. Schortz, ZhVRM, H. 10, 1884, s. 25.
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moją przycisnąłem i ręką własną swą podpisałem się, także i PP świadkowie wyżej
mianowani podpisali się.
Datum w Ostrowitem18, dnia dziewiątego marca roku Pańskiego millesimo
sexcentesimo vigesimo quarto [9 III 1624].
(–) Jan Oleski z Oleśnicy19 podkomorzy koronny mpp
(–) Aleksander Wskrzyński20 praepositus monasterii zuccoviensis [tanquam]
testis
(–) Predeslaus Szorth tanquam testis
(–) Sigismundus Oleski tanquam testis mpp

Ostrowite, wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim, rezydencja Oleskich, zob. Dachnowski, Herbarz, s. 103.
19
Oleśnica, wieś w pow. chodzieskim, woj. wielkopolskie, miejsce pochodzenia Oleskich h. Grzymała, A. Szweda, Ród Grzymałów w Wielkopolsce, Toruń 2001, s. 296.
20
Aleksander Wskrzyński (zm. 8 IX 1632), zaufany biskupa Hieronima Rozrażewskiego, kanonik włocławski od 15 IV 1599, od 10 VII 1604 do 1632 prepozyt w klasztorze premonstratensek w Żukowie
pod Gdańskiem, ADPelp, G–5, k. 109v; ADWł, S. Chodyński, Katalog prałatów i kanoników włocławskich, Włocławek 1914 (rkps), s. 1020; Das Totenbuch, s. 53.
18

19. Testament Małgorzaty z Krupockich Wypczyńskiej i jej córki Anny
[Chełmno?], 22 V 1625
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu do akt kapituły chełmińskiej, ADPelp, B V–15, k. 181v–182.
Testament do wpisu przedłożono 1 III 1627, brak danych o osobie przedkładającej.

[k. 181v] Inwentarz albo raczej zeznanie JMP Małgorzaty Wypczeńskiej1, żony
nieboszczyka Pana Wita Wypczyńskiego2, kto co jej winien i które rzeczy ma u fary
w kościele, albo u kogo dług ma. Przy tym legata Panny Anny Wypczyńskiej, a córce
jej, [które] przy śmierci podejmowała czasu powietrza, które panowało roku 1625, która widząc, iż się rozstaje z tym światem legowała przy bytności Reverendi Patris Fratris
Ignatii Ostrowski conventus plocensis extra muros de conventu culmensi, a przy obecności JMP Pawła Chrapickiego3, zięcia Pani Małgorzaty Wypczyńskiej, przy obecności

1
Małgorzata Krupocka (zm. przed 1 III 1627), żona Wita z Krupocina Wypczyńskiego (Wybczyńskiego), APTor, AmT, Kat. II, IX–12, k. 161; ADPelp, B V–15, k. 181v–182.
2
Wit Wypczyński (Wybczyński) z Krupocina (zm. po 1585), APTor, AmT, Kat. II, IX–12, k. 161.
3
Paweł Chrapicki, zap. tożsamy z Pawłem Choińskim z Chrapic (zm. po 1625), synem Tomasza z Chrapic Choińskiego i Anny Pniewskiej, APTor, AmChełmży 6, s. 484; APTor, AmChełmży 8, s. 386.
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Pani Elżbiety Chrapickiej, a żonie tegoż Pawła wyżej pomienionego, Pawła Sikorskiego4, woźnego kwiatkowskiego, Adama Radziejewity, rektora kościoła płóżnickiego.
Działo się to roku Pańskiego 1625, die Mai dwudziestego wtórego [22 V 1625].
Naprzód zeznała, iż ma u Pana Szulca fl. 64 w Chełmnie, u Pana Więczkowskiego Jana5 w Małociechowie6 zł 200, u Pana pisarza ziemskiego Tomasza Zaleskiego7
zł 200. Na szpital legowała zł 15, aby oddano do Chełmna. Jeżeli umrze, aby Pana
Boga proszono za tych, co im nie dopłacała za służbę ich, albo też nie płaciła. Dwie
skrzynie wielkie, żółta jedna, a druga dębowa, biała, trzecia mała, które stoją przed
św. Katarzyną, gdzie księgi leżą krzyżackie. W wielkiej skrzyni trzy konwie cynowe, w drugiej skrzyni czamletowa czarna, Panny Anny nieboszczki płaszcz czarny,
lekki, Pani starej, Pani Leskiej, suknia lazurowa czamletowa, druga zielona machajerowa, czamarka czamletowa lazurowa, czapki trzy, jedna Pani starej, druga Pani
Leskiej, trzecia Panny Anny, nieboszczki Wypczyńskiej. Insze rzeczy są białogłowskie, jednak nie wiedzą, dla krótkości czasu, w której [skrzyni], bo prędko układali
wyprowadzając się.
Legata Panny Anny Wypczyńskiej, nieboszczki, która zmarła czasu powietrza
w chrustach JMP Adama Wypczyńskiego8, a stryja jej, roku Pańskiego 1625, die Mai 22.
Naprzód legowała ojcom dominikanom do Chełmna zł 20, ażeby odprawowali
za nieboszczkę Pannę Annę Wypczyńską Mszę śpiewaną jedną wigilię i trycezymę.
Ojcom franciszkanom [zł] 20, żeby tym sposobem odprawowali. Do fary zł 20, aby
odprawowali jako i zakonnicy. Do bractwa Panny Najświętszej do ojców dominikanów na ornat zł 30. Pani Chrapickiej legowała, a siostrze swej, zł 30, a Pani stara tejże
Pani Chrapickiej Pawłowej, a córce swej zł 20, z tych pieniędzy co ma u Pana Sulca
w Chełmnie. Pani Komorskiej płaszcz Panny Anny. Bratankowi swemu, a Panu Tomaszowemu synowi na szkołę zł 30, na imię Fabian. Pani Bormanowej pasek, płaszczyk
aksamitny felpą podrobiony. Córce Pani Leskiej, a siostrzeńce [s] swej na imię Helżbieta9 zł 30. Pani stara Wypczyńska zeznała, iż jest u Pana Bormana na imię Łukasz, tegoż
dziecięcia, płótna łokci 110. Pas w zastawie u Pani Chrapickiej Pawłowej, a ciotki10 jej,
w zastawie insze rzeczy pozostały w Chełmnie, w domu Kaszubowym, to jest pościel,
poduszek 4, pierzyn 3, domowe gospodarstwo, albo raczej sprzęt domowy.
Stało się to roku Pańskiego 1625, die Mai 22, przy obecności tych PP wyżej mianowanych, na co się sami ręką swą własną podpisują, ci którzy tego słuchali.
Paweł Sikorski z Kwiatek, woźny generalny, APTor, AmChełmży 9, s. 189, 231, 358.
Zap. tożsamy z Janem Więckowskim (zm. przed 1633), synem Adama, żupnikiem bydgoskim, TD,
Grodzkie i ziemskie >Poznań>Rezygnacje>XVII wiek> Część 1, 6195 (nr 1416); TD, Grodzkie
i ziemskie >Kościan >Inskrypcje, 6755 (nr 297).
6
Małociechowo,wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.
7
Tomasz Zaleski, ławnik ziemski chełmiński 1607–1609, pisarz ziemski chełmiński 1612–1630, pisarz
grodzki chełmiński 1606–1627, UPKr nr 114, 202, 1381.
8
Adam Wypczyński, być może tożsamy z burgrabim grodu chełmińskiego, odnotowanym w 1612
i 1613, APTor, AmGrudziądza 4, s. 28; UPKr, nr 1367.
9
Zap. Elżbieta Leska, córka Dominika Leskiego, siostrzenica testatorki, APTor, AmT, Kat. II, I X–20,
k. 13.
10
Zap. pomyłka w oblacie, powinno być „córki”.
4
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(–) Pater Frater Ignatius Ostrowski, ordinis praedicatorum conventus plocensis
extra muros de conventu culmensi
(–) Paweł Chrapicki ręką swą
(–) Paweł Sikorski, woźny z Kwiatk
(–) Adam Radziejowita, rector ecclesiae ploznicensis

20. Testament Wojciecha Młodawskiego
Górki, 4 VII 1625
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu do ksiąg ziemskich w Sztumie, APGd, SztumZ 3/1, s. 321–326.
Testament do akt przedłożył 19 IV 1626 ks. Wojciech Węgierski, archiprezbiter sztumski.

[s. 321] W imię Przenajświętszej i Nierozdzielnej Trójcy Świętej, Boga Ojca,
Syna i Ducha Świętego. Amen
Ja, Wojciech Młodawski1 z Karznic Małych2, wiedząc i czując się być śmiertelnym, a grzechów wiele mając na sobie, dla których Bóg i Stworzyciel mój słusznie
karać mię ma i karze (za co Jemu niechaj będzie cześć i chwała), a poddając samego
siebie w opiekę Jego św., grzechy za się swoje pod najdroższą krew i mękę Syna Jego
Jedynego, Odkupiciela naszego, takie a zwłaszcza pod teraźniejszy od powietrza
niebezpieczny czas rozrządzenie rzeczy i ubogich dóbr moich, które częścią po rodzicach swoich w Małych Karznicach w ziemi sieradzkiej w powiecie sadkowskim3
mam, częścią z wysługi swojej za łaską i dobrodziejstwem WP JMP Fabiana Cemy4
starosty sztumskiego, mego miłościwego Pana i dobrodzieja, tu jako Górki5 w powiecie malborskim albo w województwie na wieki sobie zapisane trzymam, tym
testamentem ręką moją własną pisanem i wedle prawa Ziem Pruskich sprawionem,
czynię i postanawiam.
Najpierwej gdy mię Pan Bóg do chwały Swej św. z tego świata powołać będzie raczył, duszę moją poruczam i oddaję w ręce Jego najświętsze, prosząc, aby
przez mękę srogą i wylanie krwie Swojej raczył ją przyjąć do wiecznego Swego

Wojciech Młodawski (zm. 26 III 1626 w Piotrkowie). Pochodzący z Korony urzędnik i zap. członek
domu Fabiana Cemy, starosty sztumskiego, późniejszego kasztelana chełmińskiego, osadzony przez
niego w 1616 roku we wsi Górki w pow. sztumskim. W 1619 roku w jego imieniu Młodawski wypłacał pieniądze Gwilhelmowi Kochańskiemu sekretarzowi JKMci. W 1625 roku wybrany deputatem na
trybunał piotrkowski z województwa malborskiego, zmarł podczas sesji trybunału, APGd, SztumM
524/6, s. 231; APGd, SztumZ 3/1, s. 23, 320.
2
Karsznice, obecnie wieś w pow. zduńskowolskim, woj. łódzkim, lub dzielnica Zduńskiej Woli powstała z przyłączonej wsi tamże.
3
T.j. szadkowskim.
4
Fabian Cema, zob. testament Fabiana Cemy, kasztelana chełmińskiego, dok. nr 44, przyp. 1.
5
Górki, jedna z dwóch wsi w pow. sztumskim, woj. pomorskim.
1
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przybytku i odpoczywania. Ciało moje umarłe w kościele stumskim6 [s], jako pod
ten czas bez ceremonii, [s. 322] tylko aby do ziemi przyszło, aby było sposobem
ludzi chrześcijańskich pochowane, proszę. Kościołowi stumskiemu, na dobrach
swych tutecznych Górki rzeczonych zapisuję i daję zł pol. 100, ubogim w szpitalu
sztumskim będącym zapisuję i naznaczam zł pol. 100, do rozdawania jałmużny
na każdą niedzielę przy kościele sztumskim stojącym jako i przechodniom, każdemu ubogiemu po gr 1, póki tego 100 zł będzie stawało. A to rozdawanie ma być
w szafunku ks. plebana sztumskiego, albo gdzieby teraźniejszego ks. Wojciecha
Węgierskiego7 plebana sztumskiego nie stało, tedy kościelni kościoła sztumskiego
rozdawać to mają. Ubogim wszytkim w szpitalu sztumskim będącym i Tracowi
staremu żebrzącemu z pieniędzy moich, które są gotowe w skrzynce w komorze
mojej w Sztumie leżące, proszę, aby suknie czarne z rękawami z sukna lepszego niżeli kier sprawiono. JM ks. Wojciechowi Węgierskiemu archiprezbiterowi
i plebanowi sztumskiemu naznaczam i daruję kufel swój srebrny z wieczkiem,
z herbem — szachownicą, z literami Anna Cemianka8, który kufel mam z łaski
sławnej pamięci nieboszczki WP JMP Katarzyny z Leszna Ceminy9, starościny
sztumskiej, mojej miłościwej Pani i dobrodziejki, ku dnowi [s] herb mój wyryty.
Ks. Wojciechowi Niklasiuszowi10 daję kufelek srebrny, który przy mnie jest. JMP
Jerzemu Pisieńskiemu, ukochanemu Panu przyjacielowi memu i człowiekowi dobremu, cnotliwemu, na niezapamiętanie daruję karabinów swoich czarnych parę
z holstrami. JMP Fabianowi Pisieńskiemu, bratu rodzonemu jego rusznicę ptasią,
czeszynkę naznaczam. JMP Jerzemu Stolińskiemu11 w Cyganach12 pistoletów swoich parę z olstrami i warcaby swoje sadzone z kostkami wedle dawnej obietnicy

Kościół par. św. Anny w Sztumie.
Wojciech Węgierski, kapłan diecezji włocławskiej, proboszcz w Królewie 1609–1641, proboszcz
i dziekan w Sztumie 1608–1640, proboszcz w Gościeszewie w 1626 roku. Przejął kościół sztumski
z rąk protestantów i prowadził z nimi procesy o zwrot dóbr należących do parafii. Proboszcz i dziekan lidzbarski 1627–1631, ekonom dóbr biskupstwa chełmińskiego, Zawadzki, Duchowieństwo II,
s. 263–264; Kalinowski, Wawrzyniec Gembicki, s. 188.
8
Zap. chodzi o Annę Cemę (zm. między 1586 a 1595), córkę Achacego, wojewody malborskiego,
i Heleny von Powersche, żonę Feliksa von Alden Mełdzyńskiego, miecznika chełmińskiego, APTor,
AmChełmży 3, s. 473; APTor, AmT, Kat. II, IX–15, s. 24.
9
Katarzyna Leszczyńska, zob. testament Fabiana Cemy, kasztelana chełmińskiego, dok. nr 44,
przyp. 3.
10
Wojciech Niklasjusz (Nicolaus) (ur. 1593, zm 1651), syn konrektora szkoły w Łobżenicy, od 21 IX
1622 kaznodzieja zboru w Jordankach, od 1629 polski i niemiecki kaznodzieja w gdańskim zborze
św. Piotra i Pawła, od 1641 roku tamtejszy pastor, A. Klemp, Protestanci w dobrach prywatnych
w Prusach Królewskich od drugiej połowy XVII do drugiej połowy XVIII wieku, Gdańsk 1994,
s. 219–220.
11
Jerzy Kalkstein Stoliński (zm. po 1648), podstarości sztumski 1616, osadzony przez Fabiana
Cemę na 12 włókach w Starym Targu w starostwie sztumskim. Późniejszy żołnierz w wojsku Karola
Chodkiewicza, uczestnik bitwy pod Chocimiem, APGd, SztumZ 3/1, s. 24; APGd, AmSztumu 524/6,
s. 664; APGd, DzierzGr 2/3, k. 69; Opis królewszczyzn 1664, s. 139; Niesiecki, Herbarz VIII, s. 327.
12
Cygany, wieś w pow. kwidzyńskim, woj. pomorskim.
6
7
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swej towarzyskiej, daruję. JMP Fabianowi [s. 323] Pisieńskiemu13 w Pisienicy14
pisarzowi przyszłemu ziemskiemu pomorskiemu (na którym urzędzie niechaj go
Pan Bóg długo, pomyślnie błogosławi) zapisuję Statut łaciński Herbortów15 i Konstytucje Polskie, cokolwiek ich u mnie najdzie się. JMP Michałowi Stolińskiemu16
zbroję, która jego własna jest u mnie w komorze z szyszakiem, proszę aby oddano,
a ja dogodzę nią kufelek srebrny daję. Panu Marcinowi Bobińskiemu17, kumotrowi
swemu w Białejgórze18 daruję koc błękitny z wielbłądowej sierści, to jest puściznę
swoją po nieboszczyku Panu Danielu Bussie. Na kościół zakonników bernardynów do Nowego zapisuję z dóbr swoich Gork zł pol. 100, chłopcu memu Jadamkowi Pęczękowskiemu, synowi Marcina Pęczka woźnego kiszporskiego, który po
odjeździe Sobańskiego19, czeladnika mego przeszłego, dnia czternastego czerwca
tego roku [14 VI 1623] odprawionego, począwszy od św. Michała w roku przeszłym tysiąc sześćset dwudziestym czwartym [29 IX 1624], do tego czasu mnie
służy, tem testamentem daję i naznaczam z pieniędzy, które w skrzynce mojej
wozowej są w Sztumie, w izdebce mojej zł pol. 30, a te zaraz mu po śmierci mojej
mają być odliczone. Do tego dołoman lazurowy, falendyszowy, ubranie falendyszowe brunatne, magierka nowa, starzyzna wszystka sukien, jako też opończa,
białe chusty moje wszystkie, cokolwiek ich jest, boty i ciżmy safianowe i czapka
brunatna podszyta lisem, kord z blachą, z zieloną franzlą, który stoi w Sztumie
w izdebce mojej w kącie za głowami u łóżka, grzebienie. To wszystko chcę, aby
mu było wydane, zupełno i daruję mu to i zapisuję. Sługom kościelnym sztumskim, Jakubowi organiście, zł pol. 5, Augustynowi Gapie kantorowi i generałowi
zł pol. 5 naznaczam, a to za posługę, którą około ciała mego zmarłego czynić
mają, oddając je ziemi co [s. 324] i z gotowizny mojej skrzynki ma im być płacone. Ostatek dóbr moich, cokolwiek się ich kędy najdzie, siostra moja rodzona
szlachetna Pani Anna z Karznic Małych Watlewska20 niechaj prawem przyrodzonym odbierze i trzyma. Jednak to, com komu zlecił aby wprzód było zapłacone,

Fabian Pisiński (zm. po 1628), pisarz ziemski pomorski 1624–1628, UPKr, nr 848.
Piesienica, wieś w pow. starogardzkim, woj. pomorskim.
15
Chodzi o jedno z wydań łacińskich dzieła Jana Herburta de Fulstyn, Statuta Regni Poloniae in ordinem alphabeti digesta. Być może gdańsko–warszawskiego z 1613 r.
16
Michał Kalkstein Stoliński, być może tożsamy z plenipotentem Eppingera w 1633, APGd, DzierzGr
2/1, k. 37v.
17
Marcin Bobiński, szlachcic, tożsamy z posesorem karczmy przewozu wiślanego na Leniwce i Nogacie, Lustracja 1624, s. 81.
18
Biała Góra, wieś w pow. sztumskim, woj. pomorskim.
19
Zachariasz Sobański, szlachcic, sługa Młodawskiego. W 1621 roku uczestniczył w intromisji Jerzego Pisińskiego w Watkowice, APGd, SztumZ 3/1, s. 36.
20
Anna Młodawska z Karsznic (zm. po 1640 ), córka Stanisława, żona Jana Watlewskiego, siostra
testatora. Po śmierci brata posesorka dóbr Górki, APGd, AmSztumu 524/6, s. 592; APGd, DzierzGr
2/1, k. 819.
13
14
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co się gotowizną nie zapłaci. JMP Michała Schorca21 ze Szram 22 są w komorze
mojej w Sztumie [h]akownice cztery, muszkiet jeden, rusznica jedna (nie pomnę,
jeśli że jej nie wziął, kiedy sam dnia jedenastego czerwca był w Sztumie i szablę
oprawną z sobą wziął jako też i kobierzec pstry), a to dał mi był do schowania
dnia 24 maja, roku tego [24 V 1623], dla najazdu kozackiego, proszę, aby rzeczy
te zupełnie były mu wydane. W szkatule mojej wielkiej, jako i w izdebce, kędym
mieszkał w Sztumie jest siła listów i pism JM należących, także i rusznica ptasia,
kurlandzka JM własna. Te oddać, a szkatułę i insze rzeczy w komorze między
listami rewidować. I coby JM memu miłościwemu Panu i dobrodziejowi należało
wszystko do najmniejszej rzeczy porządnie wydać, także i księgi, które się tam od
JM dane do schowania najdą i te wydać. To też przyznawam, żem nikomu nic a nic
zgoła nie winien, a co mnie winno, to zapis pokaże. Deklaruję jednak dług, jako
100 grz. prus., które mam u sławetnego Pana Fridricha Webbera, mieszczanina
prabuckiego, na który to dług przez czeladnika mego przeszłego, szlachetnego Zachariasza Sobańskiego przed trzema laty oddał mi był zł 20. Ostatek tego 100 grz.
coby mi od tego Pana Fridricha przychodzić jeszcze miało, daruję mu i potomek
mój upominać się tego, tak u Pana Fridricha, jako i u potomków jego, nie będzie
mógł, ani o to jednej trudności nie ma czynić. [s. 325] Przypominam i to, iż po
śmierci nieboszczyka Wojciecha Niecickiego, czeladnika mego, który mi lat kilka,
to jest lat dziewięć, a dziesiątego umarł, służył, zostało gotowe czerwonych zł 80,
które za prośbą moją wziął zaraz na on czas (jako o tym regest spisany i podpisany
u ks. Wojciecha Węgierskiego, plebana sztumskiego, najdzie się) do siebie JMP
Jerzy Stoliński, natenczas podstarości sztumski, a teraz w Cyganach mieszkający,
tedy miał je u siebie mieć, ażby się który powinny nieboszczykowski był ozwał
i tu przyjechał, iż do tego czasu nikt się nie ozwał, ani się tego upominał, tedy
pieniądze te, które przy mnie nieboszczyk zebrał, proszę aby na ochędóstwo kościoła sztumskiego były dane, a ksiądz pleban teraźniejszy, ksiądz Węgierski, niechaj je odbierze i za nie pamiątkę nieboszczyka tego Niecieckiego w ochędóstwie
w kościele pomienionym uczyni. Na te pieniądze 80 czerwonych, nie dał żadnego
zapisu Pan Jerzy Stoliński, lecz pewienem [s] tego, że się do nich przyzna, jako
człowiek cnotliwy i odda je zupełnie kościołowi. Ostatek rzeczy Niecieckiego,
jako sukien dwie czerwonych ode mnie jemu danych, dałem precz, za nie z dóbr
moich do kościoła sztumskiego chcę, aby dano zł pol. 15, bo już były pochodzone,
co pieniak [s] Sobański zgubił, ale też był stary. Ferezję błękitną Pan Jeżewski Jakub23 kupił, pieniądze to jest zł 6 jeszcze nie dał, o tym wie ksiądz pleban. Co nad
to najdzie się w komorze mojej rzeczy nieboszczyka Niecieckiego ksiądz pleban
niechaj odbierze i na kościół sztumski obróci. Panu Janowi Reichowi doktorowi

Michał Szorc (Schortz) ze Szram (zm. po 1640), syn Jana podkomorzego malborskiego i Katarzyny
Żelisławskiej, APGd, SztumZ 3/1, s. 228; APGd, AmSztumu 524/6, s. 292, 473; APGd, DzierzGr 2/1,
k. 840; G. A. v. Mülverstedt, Etwas über die v. Schortz, ZhVRM, H. 10, 1884, s. 24.
22
Szramowo, wieś w pow. kwidzyńskim, woj. pomorskim.
23
Może Jakub Jeżewski, syn Dionizego, APGd, AmKościerzyny 506/2, s. 254.
21
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malborskiemu, który częstokroć około zdrowia mego pracował (co mu Pan Bóg
niechaj płaci) zlecam [s. 326] i daruję, kufelek swój srebrny.
Ten testament mój i rzeczy wszytkie w nim wyrażone, chcę i proszę, żeby był
we wszystkim i w najmniejszej rzeczy trzymany i legata wszytkie w nim wyrażone, i te pieniężne, cokolwiek w skrzynce mojej jest gotowizny, gotowo płacić,
a ostatek z dóbr moich Górki, aby był zapłacon zupełnie, temu każdemu co naznaczono. A to stać się ma zaraz przy tworzeniu tego testamentu, we dwie niedziele po
mojej śmierci. Ażeby się woli i temu rozrządzeniu memu dosyć stało we wszystkim naznaczam i upraszam i postanawiam egzekutory tego testamentu mego JM
ks. Wojciecha Węgierskiego, archiprezbitera i plebana sztumskiego, Pana Jerzego
Pisieńskiego z Owidza24, Pana Jerzego Stolińskiego z Cygan, proszę IMM aby tę
pracę na się przyjęli i tego tak dojrzeć raczyli jakoby testament ten skutek swój, we
wszystkim wziął. Chcąli IMM żeby też ci, których oni także naznaczą i postanowią, toż na potem im pokazali i uczynili. A dla lepszej wiary i pewności testament
ten ręką moją własną pisany, który tak mocny i ważny mieć chcę, jakoby go przed
sądem i księgami urzędowymi uczynił i zeznał, pieczęcią swą utwierdzam i do
urzędu albo akt miejskich sztumskich do schowania powierzonym sposobem podaję, zostawując sobie zupełną moc, póki mi żywota stanie, on odmienić, poprawić,
znieść i inszy uczynić i od urzędu tego sztumskiego on odebrać, a potem wedle
woli swojej z nim postąpić.
Dan w Górkach, dnia czwartego miesiąca lipca roku tysiąc sześćset dwudziestego piątego.
(–) Wojciech Młodawski z Karznic Małych ręką moją własną piszę i podpisuję [LS]

24

Owidz, wieś w pow. starogardzkim, woj. pomorskim.
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21. Testament Erhardta Brandta z Klecewa
Agendorff [Czernin], 21 IX 1625
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu do ksiąg grodzkich Dzierzgonia, APGd, DzierzGr 2/1,
k. 463–464 (s. 925–927). Testament do wpisu przedłożył 17 XII 1625 jezuita malborski o. Andrzej
Pawłowski. Dokument wzmiankowany: Z. Naworski, Szlachecki wymiar sprawiedliwości…, s. 106.

[k. 463] Ja, Erhardt Brandt1, jako haeres majętności klecewskiej2, gdyby [k. 463v]
mię Pan Bóg w tych niebezpiecznych czasach powołać i z tego świata wziąć miał,
obieram sobie miejsce do pochowania ciała grzesznego swego w Sztumie, w kościele katolickim i przyobiecuję dla chwały Monarchy niebieskiego do tego wyżej
mianowanego kościoła 500 zł pol., każdy po 30 gr rachując, a to dlatego, żeby się
Msze odprawowały co tydzień raz za duszę moją. [W co] nic nie wątpiąc i każdego
z osobna PP powinnych, mianowicie IMPP sióstr3 i Panie ciotki4 uniżenie prosząc,
żeby w tym trudni nie byli.
Ofiaruję też z osobna et voluntarie za dobrego baczenia od nikogo na to nie namówiony, aby na fundusz kościoła jezuickiego w Malborku 1 000 zł były na jako odliczone zupełna, lecz nie z oprawy dobrodziejki mojej, jeżeliby ją Pan Bóg zdrowo
zachował, ale ze wszystkich dóbr Klecewa, Pani matki nie turbując i nie molestując.
Zachowując też to sobie u Patrów Societate Iesu, aby mię w modlitwach swych nie
przepominali, ale za duszę także moją co tydzień Msze odprawowali. Mam za to,
że to wszystko na prośbę się moją stanie. Zapisuję też chrzestnej swojej, a córeczce
JMP Brantowej Krzysztofowej5 manele i pierścioneczek z czerwonym kamyczkiem,
który jest w mojej własnej szkatułeczce zamkniony, w skrzyni kuklastej [s] w Krastudziech6. Pannom siostrom, a córeczkom Pana Jerzego Branta7 w Hogendorfie8
urodzonego, jednej portygał [s] w 10 czerwonych zł i drugiej pierścień wielki, na

Puste miejsce.
Erhardt Brandt z Klecewa (zm. między 21 IX a 17 XII 1625), syn Macieja, ławnika ziemskiego malborskiego, i Anny Trankwic, APGd, SztumZ 3/1, s. 343; APGd, AmSztumu 524/6, s. 568.
2
Klecewo, wieś w pow. sztumskim, woj. pomorskim.
3
Erhardt miał dwie siostry: Katarzynę (zm. po 1671), żonę Szczęsnego Rościszewskiego, ławnika
ziemskiego malborskiego, oraz Helenę (zm. po 1650), 1v. żonę Tomasza Wałdowskiego, 2v. żonę Bartłomieja Stanisława Borowskiego, APGd, SztumZ 3/1, s. 256, 258, 618; APGd, AmSztumu 524/6,
s. 382; APGd, DzierzGr 2/7, k. 153.
4
Zap. chodzi o Helenę Trankwic (zm. przed 1640), żonę Szczęsnego Kalksteina, oraz Katarzynę
Trankwic (zm. po 1640), żonę Stanisława Watlewskiego, siostry matki. Helena Brandt, żona Jerzego
Górskiego, siostra ojca, prawdopodobnie już nie żyła, ostatnia wzmianka o niej pochodzi z 1604
roku, ADPelp, Monastica, P–68, s. 104; APGd, SztumZ 3/1, s. 555, 556.
5
Zap. chodzi o Krzysztofa Brandta, syna Fabiana i Małgorzaty Raby, brak jednak informacji o małżonce i jego dzieciach. Być może tożsamy ze zmarłym w 1653 roku od ran po napaści przez sługę Jana
Kosa wojewody chełmińskiego, APGd, AmSztumu 524/5, s. 393; APGd, DzierzGr 2/4, k. 373v.
6
Krastudy, wieś w pow. sztumskim, woj. pomorskim.
7
Osoba niemożliwa do ustalenia, gdyż w tym czasie występowało w źródłach kilka osób o tym imieniu.
8
Czernin (Hogendorff, Hohendorf, Ogendorff), wieś w pow. sztumskim, woj. pomorskim.
a
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którym Pana Zakrzewskiego herb wyryty, wydrapany, drugi maluczki także też
z czerwonym kamyczkiem. A to wszystko jeżeliby Pan Bóg Panią matkę z tego
świata miał wziąć, inaczej nielza.
Proszę z innych 500 [zł] do Sztumu do kościoła, za które ołtarzyk Najświętszej
Panny, a patronki mojej, proszę, aby był zbudowany jako patronki mojej. Panu
Brantowi do Krastud winno się 83 zł, co ja wiem. Pani Wałdowskiej, co ja wiem,
grz. 28 ½, a na sukno 40 zł kupiłem. Item wszystko pozostało w domu zbieg [s] jej
14 zł, której w szkatułce [k. 464] mojej też są. Zostały Panu Krzysztofowi Brantowi w Ogendorfie fl. [a] od Pani Wałdowskiej też (o czym ja nie wiem wiele) co
powie jako dobrego sumienia białogłowa dać i wszystko oddać co się komu winno.
Zlecam też do sztumskiego szpitala 20 fl., do kiszporskiego 30 fl., aby Pana za mię
prosili. Co że wszystko PP powinni uczynią rozumiejąc. Ja się sam Panu Bogu,
Najświętszej Pannie i Spiritui Sancto i Wszystkim Świętym polecam.
Idem qui supra przy bytności Pana Jerzego Branta, gdy więcej świadków nie
stawało, przydaję jeszcze 200 zł, żeby wikary z nich żyć mógł i nabożeństwo odprawiać. Ks. Węgierski9 na lekarstwa pożyczył 10 fl., młynarz ze Starego Targu 6 [fl.].
Binca z tych 100 zł, które Panu ojcu winien wydał 22 zł.
W Agendorfie, 21 Septembris millesimo sexcentesimo vigesimo quinto [21 IX 1625].
(–) Albertus Węgierski, parochus archipresbiterque sztumensis uti rogatus testis
sigillum apposui [LS parochi stumensis]

9

Ks. Wojciech Węgierski, zob. testament Wojciecha Młodawskiego, dok. nr 20, przyp. 7.

22. Testament Stanisława Bielickiego, burgrabiego grodzkiego chełmińskiego
Dębieniec, 24 XI 1625
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu do ksiąg konsystorza chełmińskiego, ADPelp, C–10, k. 9v–10v.
Testament do wpisu przedłożono 23 XI 1626, brak informacji o osobie przedkładającej. Dokument
wzmiankowany: UPKr, nr 1368.

[k. 9v] In nomine Domini nostri Jesu Christi.
Słyszałem z Pisma Świętego, iż gdy król Ezechiasz chorował, na śmierć dał mu
Pan Bóg przestrogę, przez proroka na porządną go śmierć przyprawując. Który mu
rzekł: Dispone domui tuae, morte morieris, każdemu pewnie o sobie czułemu zabrzmiał ten głos tych czasów smutnych, gdy o tysiącach ludu powietrzem umarłego
usłyszał. Morte morieris, dispone domui tuae.
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Czując ja1 [k. 10] toż, com dawno postanowił, wyraźnie i świadecznie rozrządzenie domu mego i pracy mojej, zdrowy na umyśle i na ciele, zostawuję
uczynione przy Wielebnym ks. Stanisławie Dobku 2, plebanie radzyńskim i sławetnym Michale Ochultrem ławnikiem radzyńskim. Przyjdzieli tedy wola Pańska ze światem i z ciałem duszę moją rozłączyć, oddaję ją temuż Panu nadzieję
mając, iż od miłosierdzia i oblicza Swego jej nie odrzuci, gdyż w wierze jego
św. katolickiej ochrzczony i wychowany jestem i w niej, aż do ostatniego tchnienia, trwać chcę. Ale żem jako grzeszny człowiek częstymi i ciężkimi grzechami Twórcę mego obraził, a przy pokucie św. niezupełnie za nie dość uczynił,
w nadzieję miłosierdzia i przyjemności ojcowskiej Jego, jałmużnę z pracy mojej
nagrodzić chcę bliźnim mym, krzywdy żadnej nie czyniąc i owszem pomocy ich
w tym zadając, o co ich pilnie proszę.
Leguję tedy naprzód z gotowej sumy przyręcznej do kościoła radzyńskiego3,
przy którym chcę być położony, fl. 400, tak aby nigdy nie ginęły, a za mię aby się
modlitwa czasy wiecznymi za duszę moją i małżonki mej według czynszu od JM
ks. biskupa4 uchwalonego działa. Także na szpital radzyński fl. 200, aby z nich
szedł czynsz czasy wiecznymi. Żonie mej miłej Elżbiecie z Ruscza5, ponieważ
się przed aktami przedeckimi wyzuła z oprawy, fl. 200 gotowych, nadto wszystkie dobra, które w Prusiech mam, ruchome i nieruchome, gieradę, sprzęt, bydło,
stado, zasiewek sprzątniony i cokolwiek w domu się najdzie, wiecznie leguję
i daruję, które dobra po śmierci zaś jej, potomkowi małżonki mej, a nie krewnym
moim służyć będą. Braci mej rodzonej Janowi i Marcjanowi6 po fl. 900, także i synowicy mej Jadwidze7 sędziance przedeckiej, każdemu z osobna, z sumy
3 000 zł, która jest u Pana Jadama Liptowskiego, a resztę tej sumy to jest fl. 300
siostrzankowi memu Janowi Drogomirowi8. Ks. plebanowi radzyńskiemu parę
koni ze stada daruję.
Stanisław Bielicki (zm. przed 2 XI 1626), syn Jana i Zofii Skaławskiej, burgrabia grodzki chełmiński
1621–1626. Pochodzący z Wielkopolski szlachcic osiadły w Prusach, ADPelp, C–10, k. 9v; UPKr,
nr 1368; TD–Grodzkie i ziemskie >Konin>, 5298 (nr 28 I. i Rel. Kon. 28) 1597; TD, Grodzkie i ziemskie >Konin>, 5557 (nr 28 I i Rel. Kon. 28) 1598; TD, Grodzkie i ziemskie >Konin>, 7561 (nr 44) 1626;
TD, Monografie, Bieliccy h. Kuszaba; Dachnowski, Herbarz, s. 285.
2
Ks. Stanisław Dobek (zm. 1630), co najmniej od 1622 archiprezbiter radzyński, w 1629 roku zrzekł
się funkcji, ADPelp, C–8, k. 22; ADPelp, C–9, k. 80; ADPelp, C–10, k. 51, 73.
3
Kościół par. w Radzyniu Chełmińskim.
4
W latach 1614–1624 biskupem był Jan Kuczborski, od 1624 Jakub Zadzik, Nitecki, Biskupi, kol. 234,
504.
5
Elżbieta Rusiecka (zm. po 1626), żona testatora, TD, Grodzkie i ziemskie >Konin>, 7561 (nr 44)
1626.
6
Jan i Marcjan Bieliccy, pozostali przy życiu bracia testatora, TD, Grodzkie i ziemskie >Konin>,
7561 (nr 44) 1626.
7
Jadwiga Bielicka, córka Wojciecha, sędziego ziemskiego przedeckiego, i Elżbiety Łochyńskiej,
późniejsza żona Eremiana Branieckiego, TD, Grodzkie i ziemskie >Konin>, 7561 (nr 44) 1626; TD,
Monografie, Bieliccy h. Kuszaba.
8
Jan Drogomier, zap. syn Bartłomieja i nieznanej z imienia siostry testatora, TD, Grodzkie i ziemskie >Konin>, 6469 (nr 44) 1626.
1
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Exequutory [s] tej woli mojej ostatniej czynię JMP i dobrodzieja mego WP Jana
Weyhera9, wojewodę chełmińskiego i JMP Mikołaja Weyhera10 wojewodzica chełmińskiego i ks. plebana radzyńskiego Stanisława Dobka, których dla Pana Boga
proszę, aby tę pracę moją ciężką, tak jakom [k. 10v] ją rozrządził z łaski swojej rozprawili, w tym mnie nędznemu posłużyć chętliwie raczyli.
Stało się w Dębieńcu11, 24 novembra anno Domini 1625 [24 XI 1625].
(–) Ręką własną Stanisław Bielicki
(–) X. Stanisław Dobek mpp
(–) Michał Ochultry mpp jako świadek

Jan Jakub Wejher (zm. 14 I 1626), podkomorzy chełmiński 1605–1613, kasztelan elbląski 1613–1615,
wojewoda malborski 1615–1618, wojewoda chełmiński 1618–1626, starosta człuchowski, pucki, radzyński, sobowidzki, UPKr, nr 224, 283, 389, 630; Czaplewski, Senatorowie, s. 162; SBPN IV, s. 427–428.
10
Mikołaj Wejher (zm. 9 II 1647), syn Jana Jakuba wojewody chełmińskiego, późniejszy wojewoda
malborski 1641–1643, wojewoda chełmiński 1643–1647, starosta dzierzgoński, kowalewski, radzyński, UPKr, nr 285, 634; SBPN IV, s. 431.
11
Dębieniec, wieś w pow. grudziądzkim, woj. kujawsko–pomorskim.
9

23. Testament Macieja Wedelstedta
Nawra, 6 VII 1626
Oryg. nieznany; kopia z epoki, testament wpisany 7 VII 1626 roku do ksiąg ławniczych chełmińskich
(dziś nieistniejących), tu w formie wypisu z księgi, uwierzytelnionego pieczęcią i podpisem pisarza.
Przetarcia i nieznaczne ubytki papieru na zgięciach, brak pieczęci (ślad po pieczęci woskowej, wosk
zielony) [APTor, ASczan, 510, s. 1–6]. Testament wzmiankowany i cytowany w niewielkim fragmencie dotyczącym legacji na kościół nawrzyński w wizytacjach biskupich z 1667–1672, Visitationes
1667–72, s. 64.

[k. 2] IHS. W imię Trójcy Przenajświętszej, Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Ponieważ każdemu człekowi nad czas śmierci nie masz nic niepewniejszego,
a nad samą śmierć na świecie nie masz nic pewniejszego, jakoż też i Bóg sam przez
usta prorockie napomina każdego z nas żebyśmy dom swój rozporządzony mieli
i zostawiali na każdy czas czując, gdzież dzień i godzina śmierci niepewne są. Przeto ja, Maciej Wedelszteda1 dóbr w Nawrze2 , w Głuchowie3 i w Gierkowie4 dziedziczBrak fragmentu tekstu.
Maciej Wedelstedt z Pietrzykowów (von Peterkaw) (zm. 6 VII 1626), dziedzic Nawry, APByd,
A mChojnic 127, s. 13–17, 83, 111, 167; APTor, AmChełmży 10, s. 79, 85, 240.
2
Nawra, wieś w pow. toruńskim, woj. kujawsko–pomorskim.
3
Głuchowo, wieś w pow. toruńskim, woj. kujawsko–pomorskim.
4
Gierkowo, wieś w pow. toruńskim, woj. kujawsko–pomorskim.
a
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ny posesor bywszy w tej mierze napomnieniu Pańskiemu posłuszny, dom duszy
swej i materialny tak rozporządzam.
[k. 2v] Naprzód ku większemu zbawieniu duszy mojej drogą krwią Krystusa
Pana odkupionej przy wyznaniu wiary św. katolickiej Kościoła rzymskiego, którą
raz dobrym baczeniem i rozmysłem z oświecenia dane Ducha Świętego i prawdą
samą bywszy zwyciężony przyjął i w której żem wierze św. dotąd był, w tejże profesji wyznania Boga w Trójcy Jedynego, Najświętszej Panny Marii Rodzicielki Syna
Bożego i wszystkiej rzeszy niebieskiej wybranych Bożych, z tego świata schodzić
chcę i dom swój rozporządzam takim sposobem.
Przyjdzieli mi tedy w tej chorobie mojej z tego mizernego świata zejść, tedy
duszę moją w ręce Boga Wszechmogącego oddaję i polecam. Ciało moje żeby w majętności mojej w kościele nawrzyńskim, obyczajem chrześcijańskiem pochowane
było, przy czym żeby były Msze święte, o to proszę. Kapłanom, którykolwiek przy
pogrzebie ciała mego Mszę św. mieć będzie po zł 2 pol. naznaczam. Także i ojcu
kaznodziei, który na pogrzebie moim kazanie mieć będzie. Od konduktu i wigilii
naznaczam zł 3 pol. Item kapłanowi swemu nawrzyńskiemu5 naznaczam zł pol.
30. Item ojcom franciszkanom do Chełmna elemozyny naznaczam zł pol. 50. Item
naznaczam, leguję i na wieczny dług zapisuję na kościół nawrzyński, gdzie ciało
moje leżeć będzie, sumę pewną 200 zł pol. i tenże dług na dobrach moich w Nawrze asekuruję. To mieć chcąc, żeby od długu tego czynsz roczny szedł kapłanowi
temu, który przy tymże kościele w Nawrze mieszkać będzie na każde suchedni po
3 ½ zł pol., który czynić ma zł pol. 14. Et in quantum by go sukcesor mój, to jest
dług ten dóbr tych, lubo też posesor mój tę sumę zapłaty znieść chciał, [k. 3] tedy
to upatrywać będzie powinien, jakoby sumę tę 200 zł pol. na pewne i na takie miejsce dał i przeniósł, skądby bez żadnej zwłoki i trudności czynić na ten każdy rok
kapłana nawrzyńskiego, a w niebytności jego kościół nawrzyński na poprawę jego
dochodził alias sukcesorem meum vel possessorem eorundem bonorum meorum
o to peremptorie in officio castrensi seu palatinali respondendum obliguję nieodzywającą na posesora dokąd suma ta zniesiona będzie, ani też żadnych iuris et facti
beneficia nie zażywając sub lapsu causae et totali refusione omnium damnorum
et litis expensarum. Względem której mojej tej legacji kapłan przy tymże kościele
nawrzyńskim będący, Mszę św. na każdy piątek co tydzień wiecznymi czasy za
duszę moją odprawować będzie i jest powinien. Po pogrzebie ciała mego, wszystkich przy pogrzebie będących, tak duchownych jako i świeckich, tudzież i ubóstwa,
w dom mój na obiad zaprosić, a po obiedzie ubóstwu elemozynę rozdać według woli
tutorów albo sprawcy pogrzebu. A iż Pan Bóg Wszechmogący z łaski Swej św. na
tym świecie dobrym mieniem, więc też i miłym potomstwem opatrzyć mię raczył,
jakoż z nieboszczką Krystyną Wybczyńską 6 w pierwszym małżeństwie spłodziłem

Zap. ks. Sebastian Zoravius (zm. 1629), komendarz w Nawrze i Trzebczu, ADPelp, C–10, k. 66v.
Krystyna Wypczyńska (zm. przed 1620), córka Karola i N. Krupockiej, pierwsza żona testatora,
APByd, AmChojnic 127, s. 167, 485; APTor, AmChełmży 9, s. 190.
5
6
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dziateczki: tę Helenę7, która teraz jest w małżeństwie wtórym za Panem Szczęsnym
Chełmickim8, Zofię9, która jest za Panem Erazmem Borowskim10 ławnikiem ziemi
michałowskiej, Annę11, która jest za Panem Bernardem Krusińskim12 , Dorotę13 i Katarzynę14, które jeszcze są pannami i Adama15, syna, który jeszcze jest in minorennitate. Tedy tegoż syna swego za dziedzica dóbr swoich mieć chcę. Córki zamężne,
te już posagi pobrały i abrenuncjacje poczyniły, według których i te, które jeszcze
pannami są elokacje swe brać będą.
Za opiekunów [k. 3v] naznaczam córkom i synowi swemu, którzy przy mnie
są osoby te powinne swe. Naprzód Pana Jerzego Wedelstydę16a i Pana Krzysztofa
Wedelstydę17, nieboszczyka Pana Sylwestra Wedelstydy18 synów, braci rodzonych,
item Pana Krzysztofa Wedelstide19 niegdy Pana Krzysztofowego20 syna, mego synowca, którzy się jeden jako wszyscy, a wszyscy jako jeden tak córkami tymi mymi

Helena Wedelstedt (zm. po 20 XI 1627), córka Macieja i Krystyny Wypczyńskiej, 1v. żona Jana Głuchowskiego z Falęcina, 2v. żona Szczęsnego Chełmickiego, APTor, AmChełmży 9, s. 440; APTor,
AmChełmży 10, s. 186, 337, 343.
8
Szczęsny Chełmicki (zm. po 20 XI 1627), drugi mąż Heleny Wedelstedt, APTor, AmChełmży 10,
s. 186, 337, 343.
9
Zofia Wedelstedt (zm. po 15 IV 1666), córka Macieja i Krystyny Wypczyńskiej, 1v. żona Erazma
Borowskiego, 2v. żona Jana Gorzuchowskiego, APTor, AmChełmży 9, s. 190, 442; APGd, DzierzGr
2/5, k. 214
10
Erazm Borowski, ławnik ziemski chełmiński 1616–1625, UPKr, nr 672.
11
Anna Wedelstedt (zm. po 1653), córka Macieja i Krystyny Wypczyńskiej, żona Bernarda Kruszyńskiego ławnika ziemskiego chełmińskiego, APTor, ASczan 29a, s. 35, 73; APTor, ASczan 30, s. 1;
APTor, ASczan 32, s. 231–237; ADPelp, B V–16, s. 49; Dachnowski, Herbarz, s. 243; Niesiecki, Herbarz V, s. 400.
12
Bernard Kruszyński (zm. 1653), syn Marcina i Ewy Augustynowskiej, ławnik ziemski chełmiński
1649–1653; APTor, ASczan 29, s. 25–29; APTor, ASczan 29a, s. 3–9, 23, 31–35 i nast.; APTor, ASczan
34, s. 11–15; APTor, ASczan 445; UPKr, nr 162; Dachnowski, Herbarz, s. 216, 243; Niesiecki, Herbarz
V, s. 400; J. Dygdała, Sz. Wierzchosławski, Nawra Kruszyńskich i Sczanieckich. Studium z dziejów
szlachty i ziemiaństwa ziemi chełmińskiej, Toruń 1990, s. 28–31.
13
Dorota Wedelstedt (zm. po 1638), córka Macieja i Krystyny Wypczyńskiej, później 1v. żona Macieja
Obrembskiego, 2v. żona Jerzego Kosput Pawłowskiego, APTor, AmChełmży 10, s. 280; ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–008, dok. 44, 45.
14
Katarzyna Wedelstedt (zm. po 1627), córka Macieja i Krystyny Wypczyńskiej, APTor, AmChełmży
10, s. 280.
15
Adam Wedelstedt (zm. po 1628), syn Macieja i Krystyny Wypczyńskiej, tamże, s. 359, 375.
16
Jerzy Wedelstedt von Reichenwald (zm. przed 3 III 1629), syn Sylwestra, APByd, AmChojnic 130,
s. 70, 410; APByd, AmChojnic 131, s. 152.
17
Krzysztof Wedelstedt von Reichenwald (zm. 22 IV 1648), syn Sylwestra, APByd, AmChojnic 130,
s. 70, 410; APByd, AmChojnic 131, s. 147, 197, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, sygn. IV.J.f.16.
18
Sylwester Wedelstedt (zm. przed 8 X 1613), być może brat testatora, APByd, AmChojnic 127, s. 240.
19
Krzysztof Wedelstedt z Pietrzykowów (zm. po 11 VI 1668), syn Krzysztofa i Elżbiety Platy, bratanek testatora, APByd, AmChojnic 130, s. 329, 635, 657; APByd, AmChojnic 131, s. 197; APTor,
A mChełmży 10, s. 240–242; APTor, ASczan 32, s. 125.
20
Krzysztof Wedelstedt z Pietrzykowów (zm. przed 7 VII 1624), brat testatora, APByd, AmChojnic
130, s. 70.
7
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bezmężnymi i synem, jako też i dobrami wszystkimi jako ludzie chrześcijańscy
i pokrewni tych sierot ubogich opiek[ow]ać będą, nadzieją zapłaty od Boga samego
bywszy umocnieni. A iż mi się też dał był Pan Bóg ożenić wtórym małżeństwem
w domu IMPP Chełmickich, tedy i tejże małżonce mej miłej urodzonej Annie Chełmickiej21 naznaczam [ze] swej strony za opiekuna JMP Piotra Wolskiego22 , JMP
Maciejowego23 brata rodzonego i JMP [a]
Długi moje com komu winien te są.
Naprzód Panu Borzewskiemu z dobrzyńskiej ziemi winienem 6 000 zł pol. Item
Panu Tchorzewskiemu24 2 190 zł pol. Item [Panu] Fince25 staroście dąbrowickiemu
4 500 zł pol. Item PP synowcom moim po Panu Krzysztofie26 zostałem 1 100 zł pol.
Item Panu Francowi Trebnicy27. Item Panu Piskarzewskiemu 100 zł pol.
Na uspokojenie tych długów te dobra polecuję [s].
Mam w Toruniu u Pana Jerzego Szmita długu com mu pożyczył 1 000 zł pol.,
a u Pana Endryka Estki28 900 zł pol. Item jest w Chełmnie na spichrzu wywiezionego żyta do 18 [k. 4] łasztów, a draszować jeszcze jest do 20 circiter łasztów. Tym
jeśliby potrzeby domowe i długi popłacone być nie mogły, PP opiekunowie ex prudentia sua co czynić mają wiedzieć będą.
To też tu mieć chcę, ponieważ po tych trzech córkach, Pani Helenie Pana Chełmickiego małżonce, także po Dorocie i Katarzynie pannach teraz w chorobie mojej
największego starania i pracy około siebie i w gospodarstwie doznawam, tedy tymże wszystkim, każdej z osobna po 1 000 zł pol. długiem nad posag tak, żeby każda
z nich miała po 3 000 zł pol., zapisuję. Ale iż przyjaciel i za drugiemi tu w tym
razie do mnie przyczynia się, a z pewnych przyczyn PP Kruszyńskiemu i Borowskiemu posagu przyczynić woli nie miałem, wszakże iż równo wszystkie miłuję
jako ojciec, żebym ich nie był przyczyną zwady wszystkiem równo po 1 000 zł

Anna Chełmicka (zm. po 1626), córka Adriana, druga żona testatora, APTor, AmChełmży 10, s. 242.
Piotr Wolski (zm. po 1627), syn Jerzego ze Stablewic i Heleny Jasińskiej z Ostromecka, APTor,
AmT, Kat. II, IX–19, k. 466v–467; APTor, AmChełmży 10, s. 253.
23
Maciej Wolski (zm. po 19 IV 1641), syn Jerzego ze Stablewic i Heleny Jasińskiej z Ostromecka, ławnik ziemski chełmińskiej [1619–]1621–1641; APTor, AmT, Kat. II, IX–18, k. 201v; APTor,
A mChełmży 9, s. 27; UPKr, nr 151.
24
Zap. chodzi o Jana Tchórzewskiego (zm. przed 21 VI 1633), podczaszego brzeskiego 1605–1632;
UKuj, nr 158.
25
Zap. chodzi o Wojciecha in Eilgenburg Finken (Finck) (zm. po 1650 r.), od 1616 r. starostę Dąbrówna, APGd, DzierzGr 2/3, k. 6v, 170v; J. Skibiński, Starostwa dziedziczne Prus Książęcych w XVII
i XVIII wieku. Studium z dziejów przeobrażeń społeczno–ustrojowych, Olsztyn 1972, s. 47 i 184.
26
Prócz wymienionego wcześniej Krzysztofa bratankami testatora byli jeszcze Mikołaj, Adam i Jerzy
Wedelstedtowie, synowie Krzysztofa z Pietrzykowów i Elżbiety Platy, APByd, AmChojnic 130, s. 70,
75, 329; APByd, AmChojnic 131, s. 197; APTor, AmChełmży 10, s. 240, 242.
27
Zap. chodzi o Franciszka Trebnica (zm. przed 15 VII 1627 r.), syna Jerzego z Blumfeldu, APTor,
AmT, Kat. II, IX–24, k. 301v, 303, 305, 313v; APTor, AmChełmży 10, s. 23, 184, 295.
28
Może Henryk Esske (zm. 1643), rajca Starego Miasta Torunia, A. Kardas, Elity władzy w Toruniu…, s. 89.
21

22

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

127

Testamenty szlachty Prus Królewskich (23)

pol. podwyższam posagu i przypisuję. Małżonce mej miłej teraźniejszej JMP Annie
Chełmickiej względem posagu 3 000 zł pol., którem na membranie od IMM Domu
IMPP Chełmickich wziął, takąż drugą sumę 3 000 zł pol. względem oprawy zeznawam i zapisuję. To mieć chcąc, żeby dóbr po śmierci mojej nieustąpiła, aż jej posag
3 000 zł pol., także i druga suma przywianek takoż 3 000 zł pol. iure reformatorio
eidem oddana będzie. Do tego tejże JM i małżonce mej zł pol. 1 000 jako prawdziwy
dług zeznawam i na dobrach moich asekuruję. To mieć chcąc także, żeby po śmierci
mej z połowicy [k. 4v] dóbr moich wszystkich nie ustępowała, aż jej całe 7 000 zł
pol.: posagu 3 000, reformacji 3 000, długu 1 000, oddane były.
Za egzekutory tego testamentu naznaczam JMP Michała Dorpowskiego29 ławnika ziemi chełmińskiej, JMP Andriana [s] Chełmickiego30 i JMP Franciszka Trebnicę.
Ten testament tak ważny mieć chcę jakoby ad acta authentica zeznany był. Beneficium meliorandi illud et mutandi, et abolendi in quantum vixero, cale sobie przestrzegając.
Actum et datum w Nawrze die 6. mensis Iulii anno Domini 1626 [6 VII 1626]. Będzieli tego potrzeba ad acta stanąć, a osobliwie do zeznania reformacji, użyczyli mi Bóg
zdrowia, stanę, jednak i temu testamentowi i reformacji tej tą submisją nic nie deroguję.
[LS 2 miejsca]
(–) Wojciech Skalski31 z Uścia jako świadek
(–) Tomasz Gotartowski32 ręką własną jako świadek
(–) Maciej Wedelstida mpp
(–) Karzeł Wypczyński33 mpp jako świadek
(–) Adam Krusziński jako świadek

Michał Dorpowski ze Skłudzewa (zm. po 7 VI 1649), syn Wojciecha, ławnika ziemskiego chełmińskiego i Elżbiety Szwejkowskiej, ławnik ziemski chełmiński 1619–1649, APTor, AmT, Kat. II, IX–16,
k. 4; UPKr, nr 150.
30
Adrian Chełmicki (zm. przed 1633), teść testatora, APTor, AmChełmży 10, s. 242; APGd, DzierzGr
2/1, k. 27v.
31
Wojciech Skalski z Uścia (zm. po 1626), APTor, AmChełmży 10, s. 142.
32
Zap. Tomasz Gotartowski (zm. po 1655), syn Adama i Ewy Augustynowskiej, APGd, DzierzGr 2/4,
k. 63v, 325, 402v, 423v.
33
Zap. Karol Wypczyński (zm. po 7 VII 1626, ostatnia wzmianka podczas oblaty testamentu w księgach
miejskich Chełmna), pierwszy teść testatora, APTor, AmChełmży 9, s. 73; APTor, ASczan, 510, 1–6.
29
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24. Testament Michała Mełdzyńskiego
Linowiec, 21 VII 1626
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu w aktach konsystorskich biskupstwa chełmińskiego, ADPelp,
C–10, k. 19v–20. Testament do wpisu przedłożono 10 VII 1628, brak informacji o osobie przedkładającej.

[k. 19v] W imię Przenajświętszej Trójcy, Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Roku Bożego tysiącznego sześćsetnego dwudziestego szóstego. Dnia 21 lipca.
Ja, Michał Mełdziński1, będąc zdrowia i baczenia dobrego, upatrując, że nad
śmierć nie masz nic pewniejszego i nad godzinę śmierci nic niepewniejszego, umyśliłem wolę swoją ostatnią i testament uczyniłem i komu to wiedzieć będzie należało, po
śmierci mojej oświadczę i oznajmić chcę. Upatrując to, gdziebym bez postanowienia
zszedł, wielką bym niechęć powinnym zostawił i ukrzywdzenie żonie2 swej, wspomniawszy na to rozmyślanie uważywszy u siebie sumienie swoje, aby się powinni moi
po śmierci nie waśnili, ale na tym, com tym testamentem naznaczam, przestali.
Naprzód żonę swą miłą, gdyż dożywocia nie ma, tylko oprawę na połowicy, która oprawa jest w księgach radzińskich, to jest na 8 000 zł, bo ona wniosła do mnie
4 000, a jam przypisał drugie 4 000 [zł]. Otóż proszę i jest wola moja, aby była Panią
dożywotnią po śmierci mojej na wszystkich dobrach moich i na ruchomych rzeczach
wszystkich, tak w bydłach, w koniach, na wszytkim dobytku moim, które niżej mianowane będą, to jest na Pląchawach3, na Wałdowie4, na Linowcu5, na Piątkowie6, na
Folwarku7, na Przesnie8, które przypadki są do tych majętności, to jest z polami, zaroślami, z łąkami, stawami, które jeno są przypadki do tych to wyżej mianowanych
majętności, na tym wszytkim była dożywotnią Panią, żeby w nich rządziła, jako
swym własnym. Jednakże takim sposobem do za mąż iścia, gdzieby za inszego męża
miała iść i małżeństwa powtórzyć, to żona moja, Magdalena ukochana, powinna się
znieść z PP opiekuny niżej mianowanymi. A na sumie pieniężnej przestać, to jest tą
oprawą, która jest w księgach radzińskich, a do tego mając [k. 20] baczenie, że i sama
się mnie pomogła dobrze mieć, aby jej było do jej oprawy wydane 2 000 zł, żeby
miała z oprawą 10 000 zł. A rozumiejąc to o niej, że będzie miała baczenie na dziatki9
Michał Mełdzyński (zm. przed 10 VII 1628), u Dachnowskiego bezimienny, jako ostatni z rodu żonaty z Lichtianówną, mimo iż zostawił syna i córkę, Dachnowski, Herbarz, s. 248.
2
Magdalena Lichtian (zm. po 1645), 1v. żona testatora, 2v. żona Jana Kalksteina Stolińskiego,
A DPelp, C–10, k. 127; ADTor, Par. Sarnowo AA–001, k. 26v; APByd, AmNowego 65, s. 309; Dachnowski, Herbarz, s. 248.
3
Płąchawy, wieś w pow. wąbrzeskim, woj. kujawsko–pomorskim.
4
Wałdowo Szlacheckie, wieś w pow. grudziądzkim, woj. kujawsko–pomorskim.
5
Linowiec, wieś w pow. chełmińskim, woj. kujawsko–pomorskim.
6
Piątkowo, wieś w pow. chełmińskim, woj. kujawsko–pomorskim.
7
Być może Stary Folwark, wieś w pow. grudziądzkim, woj. kujawsko–pomorskim.
8
Przeczno, wieś w pow. toruńskim, woj. kujawsko–pomorskim.
9
Jakub i Katarzyna Mełdzyńscy. Jakub prawdopodobnie pozostał kawalerem, zm. po 29 VI 1654,
Katarzyna wstąpiła do klasztoru benedyktynek toruńskich. Ostatnia wzmianka o niej pochodzi z 1647
1
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swe, którem z nią spłodził, że im krzywdy nie uczyni jako przyrodzona matka. Tylko
też tego dojrzeć PP opiekunom niżej mianowanym, aby ta oprawa była z ksiąg kasowana, żeby to potomstwo po mnie pozostałe nie było ukrzywdzone.
Egzekutorem tego testamentu mego i ostatniej woli mojej naznaczam, to jest żonie
swej i dziatkom swym, naprzód JMP Fabiana Lichtyiana10, JMP Bolesława Konoiaczkiego11, JMP Jakuba Stoleńskiego12, JMP Daniela Kitnowskiego13, prosząc tych to
wyżej mianowanych IMPP opiekunów, dla imienia Bożego, żeby się z tego nie wymawiali, a temu testamentowi i tej ostatniej woli mojej we wszytkim dosyć uczynili,
jako najlepiej o to się starali. Rozumiem to o IMM, którychem wyżej mianował, że się
będą opiek[ow]ać z miłościwej łaski swej, którychem za żywota doznawał przeciwko
sobie i przeciwko to pozostałej tej ukochanej żonie mojej i tym pozostałym potomkom
moim, to jest, że im krzywdy nie będzie. A co będzie wola IMPP opiekunów, którychem wyżej mianował, zniósłszy się z żoną moją pozostałą, co najlepszego będą upatrywać tym sierotom. Naprzód Panu Bogu, a WM w opiekę poruczam. Co dla lepszej
wiary ręką swą tę ostatnią wolę swą podpisałem i zapieczętowałem.
Działo się w Linowcu dnia 21 lipca roku 1626.
(–) Michał Mełdzyński ręką swą własną tę wolę ostatnią napisałem
(–) Mikołaj Konoiaczki14 ręką swą
(–) Jan Kalkstein Stoliński15
(–) Fabian Wapczeński16 jako świadek mpp

roku, ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–009, k. 46; ADPelp, C–11, k. 90; Dachnowski, Herbarz,
s. 248; Borkowska, Leksykon zakonnic I, s. 299.
10
Fabian Lichtian, zob. testament Bartłomieja Zegartowskiego, dok. nr 14, przyp. 11. Tu ostatnia
wzmianka o nim.
11
Bolesław Konojadzki (zm. po 1645), żonaty z Zofią Mełdzyńką, może nieznaną córką testatora,
zob. testament Bolesława Konojadzkiego, dok. nr 48, przyp. 1.
12
Jakub Kalkstein Stoliński (zm. po 1640), syn Jana i Anny Niewieścińskiej, APByd, AmNowego 49,
s. 776; APByd, AmNowego 64, s. 183; APTor, AmChełmży 9, s. 564.
13
Daniel Kazimierz Kitnowski (zm. po 5 IV 1668), syn Jana i Wierzbowskiej, późniejszy ławnik ziemski tczewski 1638–1640 i ławnik ziemski chełmiński 1648–1668, APGd, DzierzGr 2/1, k. 427; UPKr,
nr 161, 1229.
14
Mikołaj Konojadzki (zm. przed 1643), żonaty z Barbarą Mełdzyńską, może siostrą testatora,
zob. testament Bartłomieja Zegartowskiego, dok. nr 14, przyp. 12.
15
Jan Kalkstein Stoliński (zm. po 1640), s. Jana i Anny Niewieścińskiej, APByd, AmNowego 64, s. 12, 183.
16
Fabian Wapczyński (zm. 1654/55), syn Hanka (Hugona) i Doroty de Parlin Pawłowskiej, dziedzic
Wapcza, APTor, AmChełmży 10, s. 60; APTor, AkTor–Dominikanie 34, k. 222, 229.
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25. Testament Zofii z Łukockich Cołdańskiej
Milewo, 23 X 1626
Oryg. i kopia w księgach ławniczych Nowego nad Wisłą, APByd, AmNowego 56, s. 201–204 (oryg.);
APByd, AmNowego 57, s. 186–191 (kopia). Oryg. testamentu złożył 6 XI 1626 w archiwum sądu miejskiego Nowego nad Wisłą Stanisław Mieliwski, opiekun testatorki, do wpisu przedłożył 28 IV 1627
ks. Stanisław Strzeżek, dziekan nowski i prowizor szpitala miejskiego.

[s. 201] W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Roku Pańskiego 1626, w Mielywem1, dnia 23 Octobris [23 X]. Przy bytności
IMPP przyjaciół, JM ks. Stanisława2 plebana nowskiego, JMP Jerzego Pierszhy3
z Bohlina4, JMP Jana Kopickiego5 z Rihlawy6, także i Pana Stanisława Mielywskiego7 jako opiekuna mego.
Ja, Zofia Szoldańska8, będąc zdrowia i baczenia dobrego, widząc to, iż nad
śmierć nie masz nic pewniejszego, a nad godzinę śmierci nic niepewniejszego, umyśliłam woli swojej ostatniej uczynić testament i zamysł swój oświadczyć i oznajmić
komu to wiedzieć należy, tym sposobem chudobę swą rozprawić i rozrządzić. Zachowując to sobie, że mi będzie wolno ten testament odmienić, umniejszyć albo
przydać, komu będzie wola moja.
Naprzód tę część swoją, którąm puściła Panu Wiktorzynowi Mosceńskiemu9
do wiernych rąk [z] zasiewkami porządnemi, tak oziminą jako i jarzyną zasianemi
zupełnie, z poddanymi i chałupami ogrodniczemi i z poddanym osiadłym w Mieliwku10, do któregom też część spólną miała, z czego mi był powinien prowizję dawać na wychowanie na każdy rok według regestru albo inwentarza jego ręką własną

Skreślone: na część swoją zlecam.
Milewo (Mieliwe), wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.
2
Ks. Stanisław Strzeżek, proboszcz parafii w Nowem nad Wisłą. Tytułowany również dziekanem nowskim
i proboszczem lubińskim. Zmarł od ran po napaści przez Stanisława Lipińskiego podstarościego nowskiego w grudniu 1629 roku, APByd, AmNowego 56, s. 200; APByd, AmNowego 57, s. 185, 484–490.
3
Jerzy Pierzcha z Bochlina (zm. przed 10 XII 1642), zob. testament Anny z Kawieczyńskich Klonowskiej, dok. nr 50, przyp. 5.
4
Bochlin, wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.
5
Jan Kopycki z Rychławy (zm. po 1626), syn Jana i Elżbiety Konarskiej, APByd, AmNowego 53,
s. 112–114, 381, 521; APByd, AmNowego 57, s. 70.
6
Rychława, wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.
7
Stanisław Mieliwski (Mieliwski alias Kwiatkowski) (zm. przed 12 XII 1629), syn Jana i Elżbiety Głuchowskiej, APByd, AmNowego 46, s. 377, 440; APByd, AmNowego 56, s. 200, APByd, AmNowego
57, s. 464, 490.
8
Zofia Łukocka (zm. między 23 X 1626 a 6 XI 1626 lub 28 IV 1627), córka Jana i Małgorzaty Mieliwskiej, żona Jerzego Cołdańskiego (Sołdańskiego), APByd, AmNowego 53, s. 141; APByd, AmNowego 56, s. 200, 203; APByd, AmNowego 114, s. 63.
9
Wiktor Moszczyński (Moszczeński), mąż Elżbiety Łukockiej, siostry testatorki, APByd, AmNowego
53, s. 141, 430; APByd, AmNowego 57, s. 194.
10
Milewko (Mieliwko), wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.
a

1
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podpisanego, w równy rozdział Pannie Zofii Zęgwierskiej11 i Pannie Annie Mosceńskiej12 siostrzankom swoim odlecam. Prowizję tę, którą mi Pan Mosceński zupełnie
nie wydał, a przy sobie przez 4 lata zatrzymał, ubogim do obydwu szpitalów, to jest
przed miastem i do konwentu13 odlecam. A iż się z tej części mojej trafiły sztuki
na posiadło Pana Zęgwierskiego14, zabiegając temu aby jaka niechęć między tymi
siostrzankami na potym nie wzrosła, tedy tę sztukę od końca do końca jaka w sobie
jest wszerz i wzdłuż, która się prawie na podwórze Pana Zęgwierskiego z folwarku
trafiła, do posiadła Pannie Zofii Zęgwierskiej odlecam i puszczam takim sposobem,
że na to miejsce aby druga nie była [s. 202] ukrzywdzona, inszą się sztukę z części
Pana Zęgwierskiego, która idzie od bagna rihlawskiego do drogi, która idzie od
Mielywego do Mieliwka, na której jest błotko, które zowią Kociołkiem15, kontentowała i przyjęła (frymarkiem), który im obiema na równy podział ma iść.
Z ruchomych rzeczy, naprzód do kościoła nowskiego farskiego 100 zł pol. odlecam, które mi Pan Mosceński powinien oddać, na którem od niego cyrografu nie
miała. Za które pieniądze proszę i upominam, aby kapę do kościoła jako najpiękniejsza może być za te pieniądze PP egzekutorowie tego testamentu sprawili. Za parę
koni, które mi Pan Mosceński powinien zapłacić, te pieniądze na poprawę albo na
dokończenie ołtarza, który się zaczął budować u fary w Nowym, odlecam. Z osobna
klaczę, którą Pan Mosceński powinien oddać, także i wołów trzech robotnych, owiec
doik 28, cycawek owieczek 9, skopów także cycawków 9, które Pan Mosceński jako
je odebrał, tak zaś powinien oddać, także u Pana Zęgwierskiego takowąż drugą połowicę owiec, które spieniężywszy sobie dla uczciwego pogrzebu zachowuję i Panu
Tomaszowi Zęgwierskiemu te pieniądze za to wszytko bydło do szafunku pogrzebowego zlecam. Czego PP egzekutorowie dojrzeć mają, proszę i upominam. Z których pieniędzy Pan Tomasz Zęgwierski ks. plebana nowskiego, także i zakonnicy
[s] klasztoru nowskiego nie przepominał kontentować, ażeby też oni nie zapominali
Pana Boga prosić za duszę moją. Insze bydła, jako krowy, jałowice, suknie, sprzęt domowy, sama sobie do ukontentowania czeladzi mojej za posługi ich zostawuję. Chusty białe, jako obrusy, ręczniki, pościel, płótna i insze te drobne rzeczy, które by do
wzrostu Panny Anny Mosceńskiej nie dotrwały, Pani Zofii Zęgwierskiej zlecam,
z czego Pani Zęgwierska powinna będzie Pannie Mosceńskiej, kiedy do lat zupełnych rozumnych doroście [s] 30 zł pol. oddać względem tych białych rzeczy. Cynę,
kotły te Pani Zofii Zęgwierskiej zlecam względem tego, iżem Pani matce Panny
Zofia Zęgwirska, córka Tomasza i Anny Łukockiej, siostry testatorki, późniejsza żona Macieja
Zaleskiego, APByd, AmNowego 53, s. 141–146; APByd, AmNowego 56, s. 205; APByd, AmNowego
62, s. 176.
12
Anna Moszczyńska, córka Wiktora i Elżbiety Łukockiej, siostry testatorki, APByd, AmNowego
57, s. 194.
13
Szpitale w Nowem nad Wisłą, miejski św. Jerzego i bernardynów, KZSP XI, z. 15 (powiat świecki), s. 25–26.
14
Tomasz Zęgwirski (Zęgwierski) (zm. po 1638), syn Macieja i Katarzyny Leskiej, szwagier testatorki,
APTor, AmChełmży 4, s. 505; APByd, AmNowego 49, s. 528, 561, 744; APByd, AmNowego 62, s. 4, 176.
15
Nazwa nienotowana, por. Jakus–Borkowa E., Toponimia powiatu świeckiego,Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987.
11
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Anny Mosceńskiej dała za żywota jej kocioł gorzałkowy. Pierścionek jeden mniejszy
złoty, na którym jest „Pan Bóg nadzieja moja” literami wyryty Pani Zofii Zęgwierskiej zlecam. [k. 203] Drugi większy także złoty, który jest z bawolim rogiem Pannie
Annie Mosceńskiej odlecam. Łyżek srebrnych, których jest 8 Pani Zofii Zęgwierskiej
odlecam. Przeciwko temu pasek srzebrny pozłocisty w młyńskie kółka Pannie Annie
Mosceńskiej odlecam. Kobierzec Panu Tomaszowi Zęgwierskiemu oddaję, strzelby
4 sztuki, która mi się dostała w dziale po śmierci sławnej pamięci Pana ojca mego,
którą Pan Mosceński w schowaniu ma u siebie, obiema z Panem Zęgwierskim oddaję. Łańcuch złoty w młyńskie ogniwa smalcowany, który waży 140 czerwonych
zł, zastawny od Pana Macieja Wałdowskiego ze Słupów16 w 250 zł pol., do którego
wszystkie siostry należymy, który jest pożyczany przez ręce Pana Zęgwierskiego
od Pana Jana Łukowskiego17 sławnej pamięci ojca naszego Pana Wiktorzynowi Mosceńskiemu, z tego obiema siostrzankom część swoją zlecam. A gdzieby (czego Boże
racz zachować) na tę Pannę Annę Mosceńską przed wydaniem za mąż śmierć zaszła,
albo gdzieby też na potym przez potomka zeszła, tedy ta część moja, która się jej za
zleceniem moim po śmierci mojej dostanie, znowu na dom mój albo sukcesory moje
powracać się ma po śmierci tej Panny Anny Mosceńskiej, którymi dobrami i tymi
wszytkimi rzeczami, którem Pannie Annie Mosceńskiej zleciła do wzrostu jej albo
do wydania w stan małżeński PP egzekutorowie opiekować się i dysponować mają,
o co dla Boga proszę i upominam i onym to zlecam, aby tak dysponowali tą częścią
i tymi rzeczami, co by jej z większym pożytkiem i przymnażaniem było.
Który to testament tak ważny chcę mieć, jako zapis księgowy. Tych zaś, którzy by ten testament mój kazić, przeciwko niemu mówić, informować, inkludować
by chciał, przeklinam przed majestatem Bożym, aby się mu na wszytkim nigdy
szczęśliwie i dobrze nie wodziło, kto by przeciwko woli mojej był, gdyżem według
słuszności rozdzieliła i rozrządziła i chcę, aby ten testament tak ważny był jako
zapis księgowy i do ksiąg nowskich zaraz ex nunc inserowany. A po śmierci mojej
w ćwierć roku egzekwowany i to według woli mojej temu testamentowi dosyć uczynili. [s. 204] Czego wszystkiego PP egzekutorowie aby dojrzeli i temu testamentowi
ostatecznej woli mojej dosyć uczynili. Proszę i dla Boga pod zatraceniem dusznego zbawienia, których egzekutorami czynię przy obecności IMPP przyjaciół wyżej
pomienionych, JMP Jerzego Spęgawskiego18, Pana Stanisława Mielywskiego jako
opiekuna, JMP Jerzego Biehowskiego jako brata ciotecznego. Ostatek Panu Bogu
poruczam, w opiekę Jego św. oddawam, Onego mając za dozorcę spraw tych, żeby
PP egzekutorowie ostatniej woli mojej dosyć uczynili. Na co się dla lepszej wiary
i ważności IMPP przyjaciele wyżej pomienionej przy tym praesentes będących, rękami swemi podpisali i pieczęcie swe przycisnęli.
Maciej Wałdowski ze Słupów, być może tożsamy z notowanym w 1613 roku Maciejem, synem Piotra de
Słupy Wałdowskiego i Zofii Mroczyńskiej, APPoz, BydGr 27, k. 593v; APPoz, BydGr 28, k. 190, 213, 230.
17
Jan Łukocki z Mieliwego (Milewa) (zm. przed 14 VII 1622), ojciec testatorki, APByd, AmNowego
53, s. 141; APByd, AmNowego 114, s. 63.
18
Zap. tożsamy z odnotowanym w 1621 i 1623 roku Jerzym Szpęgawskim, mężem Katarzyny Bolimińskiej, APTor, AmChełmży 6, s. 802; APTor, AmChełmży 9, s. 366, 461.
16
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Datum et actum anno die ut supra.
[LS] (–) Stanislaus Strzeżek novensis parochus mpp
[LS] (–) Gerzy Pierzcha mpp
[LS] (–) Jan Kopycki mpp
Iż pisać nie umiem, uprosiłam Pana Stanisława Mielywskiego jako opiekuna,
który się imieniem swoim i moim podpisał.
(–) Zophia Czołdańska
(–) Stanisław Mielywski jako opiekun Pani Zophiej Sołdańskiej

26. Testament Melchiora Jaworskiego
Nowa Wieś, 12 VIII 1627
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu w aktach konsystorskich biskupstwa chełmińskiego, ADPelp,
C–10, k. 167–169. Testament do wpisu przedłożono 11 VII 1628, brak informacji o osobie przedkładającej.

[k. 167] Ad perpetuam rei memoriam.
In nomine Sanctissimae et Individuae Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Wszytkim i każdemu z osobna, komu to wiedzieć [k. 167v] należy, albo należeć
będzie. Ja, Malcher Jaworski1, będąc zdrowia, umysłu i baczenia dobrego, wiadomo
mieć chcę, uważywszy to u siebie, iż na tym świecie nic trwałego, nic statecznego nie masz, a nic pewniejszego nad śmierć, której czasu i godziny żaden człek
wiedzieć nie może. Bacząc, że tę powinność kiedyśkolwiek wedle woli Bożej oddać mam, upatrując to, gdziebym przez rozrządzenia dóbr swoich i postanowienia
zszedł, abych po śmierci mojej powinnym swoim do niechęci i zatrudnienia i zawaśnienia w[ew]nętrznego powodem i przyczyną nie był, sumieniu i duszy swojej
wygadzając, abym porządnie z tego mizernego świata zszedł, tym niniejszym testamentem, wolą swą ostateczną, rozmyślnie oświadczam i czynię takowym kształtem
i niżej opisanym sposobem.
Naprzód jako chrześcijanin wyznawam wiarę św. katolicką, rzymską, według
artykułów składu apostolskiego, za co osobliwie Panu Bogu dziękuję, że mię stworzywszy na wyobrażenie Swoje, odkupiwszy krwią Swoją przenajświętszą, w wierze powszechnej przez tak wiele lat od wszelakich niebezpieczeństw bronić i chować
raczył. I dóbr doczesnych tak wiele z łaski Swej św. pozwolić raczył, jako była wola
Jego św. Potem duszę moją Panu Bogu, w którego łasce, dobroci i miłosierdziu

Podkreślone z adnotacją na marginesie hic falsitas allegatur.
Melchior Jaworski (zm. przed 11 VII 1631), zap. tożsamy z podstarościm kowalewskim w 1598 roku,
APTor, AmChełmży 5, s. 107; ADPelp, C–10, k. 169.
a–a
1
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wszytką myśl i nadzieję swoją pokładam i pokładałem w ręce Jego najświętsze,
jako temu Panu, od którego wprzód wyszła, oddawam.
A ciało swe, gdy się z duszą moją rozdzieli, ziemi, z której poszło, odkazuję
i odlecam i proszę, aby prędko, to jest po śmierci mojej, najdalej w trzech niedziel
przy kościele tamecznym, kędy Pan Bóg ciało i duszę rozdzieli, pochowane było
przed wielkim ołtarzem. Na który pogrzeb mój aby był uczciwie i dostatecznie z ceremoniami kościelnymi zwyczajnemi odprawione, także i na ubogie, rachując w to
i kamień nagrobkowy, na którym napis z herbem moim ojczystym, który taki jest:
podkowa w niej krzyż, a na wierzchu drugi krzyż2 , żeby był, 300 zł pol. odlecam
i naznaczam.
Odkupując grzechy moje jałmużnę naprzód do kościoła wąbrzeskiego3 odkazuję i odlecam włókę lemańską na Wąbrzeźnie, której jest zapis w księgach
[k. 168] wąbrzeskich, w tychże miejscach jako z dawna leży, względem czego
ma być za duszę moją odprawiona Msza żałobna raz w tydzień, w sobotni dzień
przy ołtarzu Najświętszej Panny Maryi. Do tegoż kościoła odlecam i odkazuję
gotowych pieniędzy zł 200 na kapłana, który za duszę moją i przodków moich,
ojca i matki, przy ołtarzu św. Maryi Magdaleny raz w tydzień, to jest w piątek,
Mszę Zaduszną odprawować będzie, a te 200 zł na pewne miejsce albo grunt i rolę
dać, żeby pewne interesy roczne zawsze dochodziło za wiadomością ks. plebana
wąbrzeskiego. Do szpitala wąbrzeskiego zł pol. 60 względem czego, żeby na każdy piątek powinni byli ubodzy przez starszego albo żaczka odprawować litanię
o imieniu Pana Jezusowym na pamiątkę męki Pańskiej, duszy mojej nie przepominając, a te pieniądze, żeby były dane na grunt, żeby czynsz roczny dochodził za
wiadomością ks. plebana wąbrzeskiego i szpitalnych. Do kościoła nowowiejskiego4 na kielich zł 60, który kupić i oddać, bo też tam leży stary mój, ojciec matki
mojej i brat Szczęsny Radomiński5. Do kościoła płużnickiego6 na kielich zł 60,
który sprawić i oddać, bo też tam leżą siostrzenice moje. Do klasztoru toruńskiego dominikanom naznaczam i odkazuję pieniędzy zł 100, względem czego, żeby
za duszę moją była odprawowana Msza zaduszna raz w każdy tydzień wiecznymi czasy we wtorek, a to 100 zł żeby za wiadomością ks. przeora i egzekutorów
testamentu mego obrócone było na pewny grunt, żeby doroczny czynsz zawsze
dochodził. Do klasztoru chełmińskiego do dominikanów zł 100 także odkazuję
i naznaczam względem czego, żeby była odprawowana żałobna Msza za duszę
moją raz w tydzień w poniedziałek wiecznymi czasy, które pieniądze mają być
obrócone na pewny grunt za wiadomością ks. przeora tamtecznego i egzekutorów
Zap. chodzi o herb Lubicz. Wg Niesieckiego takim herbem pieczętowała się rodzina Jaworskich
z Mazowsza, Polesia i województwa trockiego. Jaworscy z Prus mieli używać herbu Sas, Niesiecki
IV, s. 472–473.
3
Kościół par. w Wąbrzeźnie. Legaty wzmiankowane w wizytacjach biskupich z 1667–1672, Visitationes 1667–72, s. 638.
4
Kościół par. w Nowej Wsi Królewskiej, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko–pomorskie.
5
Szczęsny Radomiński,(zm. między 7 I 1625 a 12 VIII 1627), brat przyrodni testatora, APTor, ASczan
32, s. 231.
6
Kościół w Płużnicy, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko–pomorskie.
2
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testamentu mego, żeby doroczny czynsz dochodził. Do Chełmna ojcom reformatom franciszkanom odlecam zł pol. 50, aby Pana Boga za duszę moją prosili, a te
pieniądze dać na grunt aby czynsz dochodził. A Mszę św. na każde suchedni
odprawowali wiecznymi czasy. Do Chełmży ojcom reformatom franciszkanom
odlecam zł pol. 50, aby Pana Boga za duszę moją prosili, a te pieniądze dać na
grunt aby czynsz dochodził. [k. 168v] A Mszę św. na każde suchedni aby odprawowali wiecznymi czasy. Do kościoła w Ryńsku7, bo też tam leżą przodkowie
moi, stara [i] wujowie, odkazuję i odlecam pieniędzy zł 60 względem czego, żeby
była odprawiona Msza żałobna za duszę moją raz w miesiąc wiecznymi czasy,
które pieniądze żeby były obrócone na pewny grunt na wiadomością ks. plebana
ryńskiego i egzekutorów testamentu mego, żeby czynsz pewny roczny dochodził.
Dom mój w Grudziądzu z zapisami, które na nim uczynione są, które są w księgach grudziądzkich, do klasztoru panieńskiego8 tamże w Grudziądzu odlecam
i daję, do czego czynię opiekunem JMP Jana Działyńskiego9 starostę pokrzywnickiego i rogozińskiego. Potem chcąc aby powinni moi pracą moją się cieszyli
i Pana Boga za duszę moją prosili, synowcowi memu Jakubowi od Jerzego Jaworskiego, brata mego stryjecznego, odlecam zł 500. Item Elżbiecie10, Katarzynie11
i Annie Radomińskim12 synowicom moim od brata przyrodniego odlecam każdej
z nich a–po 3 000 zł–a pol. Item Michałowi Jaworskiemu 500 zł pol. Item synom
Michała Jaworskiego, ks. Marcinowi13, Maciejowi14 i Krzysztofowi15 i córce Jewie
Michałowej, każdemu z nich po 500 zł pol. odlecam. Item Szczęsnemu i Krzysztofowi Okuńskim po 300 zł pol. odlecam, bo mi winni po 200 zł, co się pokaże
z cyrografów i zapisów ich, które im daruję i odpuszczam i kasuję je tym pisaniem.
Annie Okuńskiej, siostrze ich, 500 zł pol. odlecam, posag jednak PP bracia powinni jej oddać wedle postanowienia ich dawnego. Item Michałowi, Stanisławowi,
Wojciechowi, Janowi, Dorocie i Elżbiecie Leskim16, każdemu z nich, po 500 zł pol.
Kościół w Ryńsku, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko–pomorskie.
Klasztor benedyktynek grudziądzkich.
9
Jan Działyński (zm. 11 III 1648), późniejszy wojewoda chełmiński, zob. testament Jana Działyńskiego, dok. nr 55, przyp. 3.
10
Elżbieta Radomińska (zm. po 1641), córka Szczęsnego i Magdaleny Kochańskiej, żona Macieja
Szymborskiego, APTor, ASczan 32, s. 231–237; ADPelp, C–13, k. 296, 334.
11
Katarzyna Radomińska (zm. po 1641), córka Szczęsnego i Magdaleny Kochańskiej, 1v. żona Jana
Kruszyńskiego, 2v. żona Jakuba Kamińskiego, APTor, ASczan 32, s. 231–237; ADPelp, C–13, k. 334.
12
Anna Radomińska (zm. po 1641), córka Szczęsnego i Magdaleny Kochańskiej, żona Michała Jabłonowskiego, APTor, ASczan 32, s. 231–237; ADPelp, C–13, k. 334.
13
Marcin Jaworski (zm. po 19 I 1636), syn Michała, od 3 X 1614 proboszcz gniewski (święcenia subdiakonatu 16 IX 1614), w latach 1627–1628 odnotowany jako dziekan gniewski, ADWł, ABKP2 17,
s. 528, 537; ADPelp, C–10, k. 168v, 170; APByd, AmNowego 61, s. 127; Statuta synodalia dioecesis
Vladislaviensis et Pomeraniae, wyd. Z. Chodyński, Warszawa 1890, s. 188.
14
Maciej Jaworski, syn Michała, może identyczny z osiadłym w Pląchotach pod Golubiem 1616 r.,
ADTor, AmGolubia, SG–19, s. 11; ADPelp, C–7, k. 79v.
15
Krzysztof Jaworski, syn Michała, może identyczny z mężem Zofii Widlickiej w 1622, ADPelp, C–7,
k. 79v; APTor, AmChełmży 9, s. 369.
16
Michał, Stanisław, Wojciech, Jan, Dorota i Elżbieta Lescy, dzieci Dominika, APTor, AmT, Kat. II,
IX–20, k. 13.
7
8
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odlecam. Malcher Leski17 został mi winien 500 zł, które iż umarł, potomkom jego
odpuszczam i daruję. Item Annie z Augustynowic Borowskiej zł pol. 300 odlecam.
Stanisławowi Borowskiemu, synowi jej 200 zł pol. odlecam. Item Fruzynie Piąkocki[ej] 200 zł pol., to jest jedne 100 zł dzieciom, drugie Fruzynie odlecam. Item
Aleksandrowi Cielanowskiemu [k. 169] 100 zł odlecam.
Tak tedy pracę moją rozrządziwszy, gdy mię Pan Bóg z tego świata powołać
raczy, proszę, aby kapłan na kazaniu, ludzi i powinnych przeprosił, prosząc ich,
aby Pana Boga za duszę moją prosili. Którego testamentu mego egzekutory czynię
i naznaczam JMP Jana Działyńskiego starostę pokrzywińskiego i rogozińskiego,
JMP Stanisława Działyńskiego18 podkomorzego malborskiego i starostę tolkmickiego, ks. Marcina Jaworskiego plebana gniewskiego, którym aby tym pilniej ten
testament do egzekucji przywiedziony był, zlecam i odkazuję. Za pracę każdemu
z nich po 50 zł pol. [odlecam], prosząc IMPP egzekutorów dla imienia Bożego, żeby
tej ostatniej woli mojej we wszystkim uczynione było i jakoby się temu testamentowi memu we wszytkim dosyć stało o to się starali, aby ubóstwo kapy dostateczne
miało i pogrzeb żeby uczciwy był i kapłanom i zakonnikom aby hojna jałmużna była
dana, także i ubogim.
A tych wszystkich, którzy by ten testament mój kazić [s], przeciwko niemu mówić i on infirmować chcieli, przeklinam przed majestatem Bożym, którzy by przeciwko woli mojej być chcieli. Zostawuję też sobie wolność tę ostatnią wolę moją
odmienić, kasować, poprawić, ująć, przydać tak jako mi się będzie zdało. Który
testament mój ręką swą podpisuję i pieczęć własną przykładam.
Działo się w Nowej Wsi dwunastego miesiąca sierpnia roku Pańskiego tysięcznego sześćsetnego dwudziestego siódmego.
(–) Melcher Jaworski ręką swą własną podpisuję
(–) X. Tomasz Romanowski19 pleban nowowiejski jako świadek uproszony ręką
swą podpisuję się
(–) Łukasz Szymborski20 jako świadek uproszony ręką swą podpisuję
(–) Wojciech Lacki21 jako świadek uproszony ręką swą własną [LS]

Melchior Leski (zm. przed 1627), najstarszy syn Dominika, APTor, AmT, Kat. II, IX–20, k. 13.
Stanisław Działyński (zm. 1643), podkomorzy malborski 1626–1628, kasztelan gdański 1628–1637,
kasztelan chełmiński 1637–1643, starosta tolkmicki, UPKr, nr 50, 429, 583; PSB VI, s. 97; SBPN I,
s. 373–374; Oracki, Słownik I, s. 53.
19
Tomasz Romanowski, pleban nowowiejski 1616–1630, Kalinowski, Wawrzyniec Gembicki, s. 184.
20
Łukasz Szymborski (zm. po 1627), syn Bartosza i Angeliki Głuchowskiej, APTor, AmT, Kat. II,
IX–18, k. 244v; APTor, AmChełmży 10, s. 131, 138, 157, 161.
21
Zap. Wojciech Łącki (zm. po 1627), syn Walentego i Anny Bilińskiej, APTor, AmChełmży 10, s. 54,
149, 151, 160.
17

18
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27. Testament Agnieszki z Borowa Bolimińskiej
Mokre, 1 XI 1627
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu w aktach konsystorskich biskupstwa chełmińskiego: ADPelp,
C–10, k. 50–51. Testament do wpisu przedłożył 10 V 1629 Jan Bolimiński, mąż zmarłej testatorki.

[k. 50] W imię Boga w Trójcy Jedynego, Ojca, Syna i Ducha św. Amen.
Ja, Jagnieszka z Borowa1, pozostała małżonka nieboszczyka Jana Bolimińskie2
go , będąc na ciele chorą, ale baczenia i rozumu zupełnego, [k. 50v] przy bytności
JMP Jerzego Piwnickiego3, ławnika ziemskiego chełmińskiego, i JMP Jana Borowskiego4 jako opiekunów i świadków do tej sprawy uproszonych, z inszymi IMM,
którzy się niżej podpisali jako przyjaciele wezwani. Komu wiedzieć należy, tym
testamentem, ostatnią wolę swą oświadczam.
Naprzód gdy mię Pan Bóg z tego świata powoła, tedy to wyznawam, iż w wierze św. katolickiej i starożytnej umieram i nie wątpiąc w łasce Bożej ducha mego
w ręce Boskie poruczam. A o ciało, żeby w kościele mokrzeńskim5 przy nieboszczce Jadwichnie Ziółkowskiej6, siostrzance mojej uczciwie, podług ubogi[ej] kondycji
mojej pogrzebione było, ks. Jana Kobylińskiego7, siostrzanka mego, IMPP opiekunów i egzekutorów mojego testamentu pilnie o to proszę. A iżem za usilnym staraniem JMP podwojewodziego chełmińskiego8 i ks. plebana mokrzeń[skiego] ledwie
do 550 zł działu i części mnie prawem małżeńskim należących przyszła, z których
mi naprzód winien jeszcze Paweł Wlewski, mieszczanin radzyński, zł pol. 50, a dla
przegróżek Marcina Kłosińskiego musiałam mu dać zł pol. 100, za wyrzeczeniem
wszelakiej sukcesji po mnie u ksiąg miejskich radzyńskich, zaczym mi gotowych zostało tylko zł pol. 400, którychem na potrzeby pożyczyła ks. Janowi Kobylińskiemu
plebanowi mokrzeńskiemu, a siostrzankowi memu, które to 400 zł tak rozrządzam.

Agnieszka Borowska z Borowa (zm. przed 10 V 1629), wg źródeł pochodząca z ziemi dobrzyńskiej,
dwukrotnie zamężna. Pierwszym małżonkiem był prawdopodobnie Klemens Żmijewski, sołtys łążyński (zm. przed 1593), 2v. (przed 1597) żona Jana Bolimińskiego, APTor, AmChełmży 4, s. 567, 571;
APTor, AmChełmży 5, s. 18; APTor, AmChełmży 9, s. 83; ADPelp, C–10, k. 47v, 49, 50.
2
Jan Bolimiński (Bolemiński, Bolumiński) z Gierkowa (zm. przed 1620), syn Macieja i Hanny Heleny
Ostromieckiej, APTor, AmChełmży 6, s. 155, 443; APTor, AmChełmży 9, s. 83.
3
Jerzy Piwnicki (zm. po 1633), syn Benedykta, ławnik ziemski chełmiński (nienotowany w spisach
UPKr), APTor, AmT, Kat. II, IX–30, k. 211; ADPelp, C–11, k. 2v; ADTor, Monastica–Benedyktynki
MA–009, dok. 42, 43. Zob. też testament Jadwigi z Kopyckich Trzebskiej, dok. 35, przyp. 10.
4
Być może tożsamy z Janem Borowskim, dziedzicem części Zyglądu w 1612 roku, APTor, A
 mChełmży
8, s. 721.
5
Kościół par. w Mokrem, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie.
6
Zap. Jadwiga Kobylińska (zm. po 1609), 1v. żona Jana Różyckiego, 2v. żona Stanisława Ziółkowskiego, APTor, AmChełmży 8, s. 298.
7
Ks. Jan Kobyliński (zm. przed 19 XI 1931), pleban mokrzeński i wełcki 1603–1630, zob. testament
Bartłomieja Zegartowskiego, dok. nr 14, przyp. 18.
8
Michał a Canden Trzciński, wicewojewoda chełmiński 1618–1647, późniejszy sędzia ziemski chełmiński 1630–1648 i podkomorzy pomorski 1648–1658, UPKr, nr 258, 874, 1428.
1
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Naprzód z nich odlecam kościołowi mokrzeńskiemu na chędogi kielich zł pol.
100. Na fundusz wieczny szpitalowi mokrzeńskiemu zł pol. 50. Do klasztoru nowskiego, żeby Pana Boga za mnie proszono zł pol. 50, kapłanom świeckim, którzy
przy ciele na pogrzebie moim będą nabożeństwo Mszy św. odprawowali, każdemu
po złotemu. Na potrzeby pogrzebowe i na dwa postawne sukna, ubogim na suknie
zł pol. 100. Jadwichnie Mateusza Radzińskiego z Bursnowa9 córce 100 grz. prus.
Bobrową czapkę, suknię długą [z] szewkami [s] grubymi, także i kabat królikami
czarnymi podszyty, płaszczyk sukienny z felpowymi wyłożkami. Pościele: spodnią,
pierzynę i drugą wierzchnią i poduszek cztery z powłoczkami, i z prześcieradł[ami]
trzema, tudzież też płaszcz czarny z lisami podszyty do połowicy. Kaśce, służebnicy mojej, odlecam szorc kożuchowy i koszulki z koszulami i z inszymi drobiazgami.
A jeśliby też na sukno ubogim i nakład pogrzebowy mało było 100 zł, tedy to z wsi
dobrać będzie. A co zbieży tak z tego co jest u ks. plebana, jako też u Wlewskiego, to
odlecam Matyskowi i Grzesiowi, synom Stanisława Wołkowskiego na naukę, albo
potrzebę ich podług zdania ks. [k. 51] plebana mego.
Co wszystko chcę mieć tak ważne, jakoby u ksiąg ziemskich albo miejskich
najwarowniej zapisane było, powoływając na sąd Boży tych, którzy by to psować
chcieli. Egzekutorami tego testamentu mego czynię IMPP Jerzego i Jakuba10 Piwnickich, których przez miłosierdzie Boże proszę, aby ten testament mój do skutku
w każdej cząstce przywiedli. I uprosiłam IMM, którzy byli przy tym testamencie,
aby się nań dla ważności większej podpisali.
Działo się w Mokrem w dzień Wszystkich Świętych [1 XI] w roku Pańskim
tysiąc sześćsetnym dwudziestym i siódmym.
(–) Stanisław Borowski11 mpp
(–) Georgius Piwnicki mpp
(–) X. Jan Kobyliński prob[oszcz] mokrze[ński] mpp
(–) Jan Borowski
(–) Andrzej Białochowski12

Bursztynowo, wieś w pow. grudziądzkim, woj. kujawsko–pomorskim.
Zap. Jakub Piwnicki (zm. przed 8 XI 1639), syn Jerzego, ławnika ziemskiego chełmińskiego
(zob. przyp. 3) i Barbary Dulskiej, APTor, AmT, Kat. II, IX–36, k. 303; APTor, ASczan 29a, s. 59–61;
Visitationes 1647, s. 19.
11
Być może tożsamy ze Stanisławem Borowskim, synem Jana z Zyglądu Borowskiego, APTor,
A mChełmży 8, s. 721.
12
Andrzej Białochowski, syn Pawła i N. Pawłowskiej, Niesiecki, Herbarz II, s. 122.
9

10
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28. Testament Doroty Jajkowskiej
Świecie nad Drwęcą, 29 XI 1627
Testament w postaci oświadczenia księdza Andrzeja Kleckiego, proboszcza pokrzydowskiego, udzielającego sakramentu namaszczenia, złożonego w aktach konsystorskich biskupstwa chełmińskiego. Miejsce
i data ostatniej woli ustalona na podstawie oświadczenia tegoż, ADPelp, C–10, k. 32–32v. Wpis do akt
konsystorza 16 VIII 1628. Testament wzmiankowany: M. Gołembiowski, Kilka uwag…, s. 163–164.

[k. 32] […] Widzi Pan Bóg — naprzód rzekła1 — serce moje, żebym Ci rada, kościołowi parafii swojej z tego com tu do męża2 swego miłego przywiozła, co dobrego
uczyniła, ażeby też pamiątka po mnie jaka zostawała, ale to wiadomo Panu Bogu i ludziom tutecznym, że wszytko z dopuszczenia Bożego, com tu bydła swego przygnała
trochę, jako prędko w obórce mego miłego małżonka weszło, wniwecz się obróciło,
także i przy tym jego bydło własne zniszczało i pozdychało. Z tych też rzeczy ruchomych inszych, które małżonkowi memu miłemu JMP Weslowa3 dobrodziejka nasza
ze mną darowała, nie baczę coby też z tego kościołowi potrzebnego wygodzić się
mogło i owszem małżonkowi to swemu miłemu, pamiętając na wielką u niego swoją
ochronę i uszanowanie wszelakie, także i usługowanie dziatek jego, któregom w każdą godzinę po nim doznawała i uznawam wszytko to, com tu z sobą w dom jego przyniosła, tak w sprzęcie domowym, jako też i w ochędóstwie wszelakim, nic na kogo
inszego nie zachowując, raz dawszy i teraz znowu przy obecności WM jemu, kapłanie
i pasterzu4 mój miły, daję i daruję i oto proszę, iż natenczas nie widzę przy sobie osób
więcej takowych, któremim by tę ostatnią wolę moją oświadczyła (a żałość też i frasunek patrząc na utrapione zdrowie moje miłego małżonka mego o tym mówić jako
baczyć szerzej nie dopuszcza). Ażebyś WM sam kapłanie i pasterzu mój, gdyby tego
potrzeba była, ażebyś o tym doskonale świadczył i opowiadał, żeby kto z powinnych
moich, mego miłego małżonka w tym turbować nie chciał, gdyż to nie z ojczyzny
mojej (którą się tam powinni moi kontentować i cieszyć będą), ale z wysługi i dobrodziejstwa i łaski JMP Weslowej przeciwko mnie i małżonkowi memu, tom wspólnie
z podziękowaniem naszym odnieśli. Jednakże z sumy, która pozostała na pewnym
miejscu, o to proszę, ażeby według baczenia swego przystojnego (gdyżem tego nic
z małżonkiem swoim nie zażyła) w parafii mojej pokrzydowskiej5, gdzie ciało moje,
także i potomka mego leżeć będzie, poruczając to wprzód na baczenie miłego małżonka mego, któregom szczerości zawsze doznawała [k. 32v] nieodmiennie i doznawam, także i JMP Weslowej dobrodziejki mojej (których tej sumy szafarzami czynię)

Dorota Jajkowska (Jaykowska) (zm. między 29 XI 1627 a 16 VIII 1628), skądinąd nieznana, A DPelp,
C–10, k. 31v, 33.
2
Adam Jajkowski ze Świecia (zm. po 16 VIII 1628 ), ADPelp, C–10, k. 31v, 33.
3
Zap. Elżbieta Latalska z Łabiszyna (zm. przed 26 III 1631), żona Baltazara Wessla, rozwiedziona,
ADPelp, C–10, k. 162–163; TD, Zap. Tryb. Piotrk. 202 (nr 27) (p. 1929).
4
Andrzej Klecki, proboszcz pokrzydowski jako świadek ustnego testamentu, ADPelp, C–10, k. 32v.
5
Kościół par. w Pokrzydowie, pow. brodnicki, woj. kujawsko–pomorskie.
1
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kościół ten i to tam miejsce przystojną jałmużną opatrzyli, mianowicie 100 zł monety pol. I coby więcej być rozumieli potrzebnego, ku zbawieniu duszy mojej, to jest
ubóstwo jałmużnami i na Msze święte do klasztorów i inszych kościołów kapłanom
przystojnie rozdawali, czego iż nie wyrażam, ale w doświadczonej szczerości miłego
małżonka swego i dobrodziejki swojej nadzieję pokładam i onym ufam, że też miłość
(jeśliby mię Pan Bóg w tym czasie z tego świata powołać raczył) i po śmierci mojej
pokazać mi będą chcieli i tę ostatnią wolę moją chętliwie wypełnią. O co ich sumienie
obowiązując przez miłosierdzie Boże proszę, ażeby inaczej nie było. Co odprawiwszy
według żądania mego i baczenia przystojnego swego ostatkiem sumy miły małżonek
mój względem podłużenia się naszego [w]spólnego pewnym osobom i nieszczęsnego
upadku i zniszczenia na oborze jego wspólnie z JMP Weslową dobrodziejką moją, na
poły między się rozdzieliwszy, żeby wiecznemi czasy zażywali.
O co proszę, żeby ta wola ostatnia moja przy tobie kapłanie uczyniona i rozrządzona ważna była, żebyś opowiadał i zeznawał tę ostatnią i nieodmienną wolę moją
gdzieby tego potrzeba pokazowała. […]

29. Testament Dymitra Wejhera, kasztelana gdańskiego
Kościerzyna, 1 VIII 1628
Oryg. nieznany, kopia w postaci ekstraktu oblaty z ksiąg ławniczych Kościerzyny: BKPAN, BK 1092,
k. 9–12v. Testament wraz z kodycylem do wpisu 26 VIII 1628, w dzień po śmierci testatora przedłożył
Melchior Wejher, wojewoda chełmiński, jego brat i egzekutor.

[k. 9] In nomine Domini. Amen.
Ja Dymitr Weyher1, kasztelan gdański, starosta kościerzyński widząc się być od
Pana Boga nagłą chorobą ogarniony, tę wolę swoją ostatnią oznajmuję. Iż upraszam
opiekunów, naprzód JMP wojewodę chełmińskiego, brata swego rodzonego2, JM
Wyraz nieczytelny. b Kleks na cyfrze.
Dymitr Wejher (ur. 1578, zm. 25 VIII 1628 w Kościerzynie), syn Ernesta starosty nowodworskiego
i puckiego i Anny Mortęskiej, kasztelan gdański 1626–1628, starosta kościerski i lignowski, 1v. mąż
Gertrudy Konarskiej, 2v. mąż Katarzyny Zofii z Bnina Opalińskiej. Zgodnie z dyspozycją testamentową pochowany został u karmelitów gdańskich, gdzie wg Dachnowskiego znajdować się miała jego
chorągiew pogrzebowa z napisem: „D.O.M. Quieti et securitati aeternae sacrum. Illustri et Magnifico Demetrio Wejher, castellano Gedanensi et capitaneo Bernensi, senatori dignissimo. Qui spiritum
Deo, elementa naturae, famam et res partas unicae filiolae suae Annae reliquit. Magnifica Catharina
de Bnin Opalinska, coniunx maestissima hic, ubi salutem et gloriam sempiternam expectet, poni curavit. Obiit Bernae die 25 mensis Augusti anno Domini 1628”, Dachnowski, Herbarz, s. 99; Niesiecki
IX, s. 272; UPKr, nr 428; Czaplewski, Senatorowie, s. 111, 122; Tab. 146; S. Ciara, Kariera rodu Wejherów 1560–1657, Warszawa 1980, s. 37–38; SBPN IV, s. 423.
2
Melchior Wejher (zm. 8 V 1643), starszy brat testatora, podskarbi ziem pruskich 1616–1624, kasztelan elbląski 1619–1626, wojewoda chełmiński 1626–1643, starosta człuchowski, kowalewski, nowodworski, prefekt lęborski i bytowski, Dachnowski, Herbarz, s. 216–217; Niesiecki IX, s. 272; UPKr,
nr 284, 391, 988; S. Ciara, Kariera…, s. 53–63; SBPN IV, s. 430–431.
a

1
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ks. Rembowskiego3, opata pelplińskiego, JMP Jana Kossa4, starostę borzechowskiego
córce mojej5, jednak tą kondycją, aby małżonka moja6 miła na[j]starszą była i wychowanie jej dała w błogosławieństwie Pańskim i przy niej mieszkała. Jeśliby szła za mąż,
tedy opieka [k. 9v] wszystka odpada od niej i zapisuję jej naprzód wiecznymi czasy
30 000 zł, które są u JMP starosty średzkiego7 na majętności Łękach zapisane8. Także
też i usufructum od nich, które ma być przyłączone do sumy, a wychowanie wszelkie
ma mieć u matki i dobrodziejki swojej. Przy tym zapisuję jej wiecznymi czasy sumę,
która jest u JMP starosty radzińskiego, Pana Mikołaja Weyhera9, na membranie, którą oddaję przy testamencie JMP wojewodzie chełmińskiemu na 6 600 zł, a drugą na
1 000 zł, także też i usufructum. Także też zapisuję sumę, która jest u JMP Janusza
Wytosławskiego10, kasztelana inowrocławskiego, u grodzkich ksiąg nakielskich zapisana, 2 200 zł. Item zapisuję wieczymi czasy sumę u JMP Sebastiana Kleista11, która jest
zapisana u ksiąg nakielskich 1 500 zł et usufructum, także też i od tych 2 200 zł które
są u Pana inowrocławskiego. Item zapisuję wiecznymi czasy sumę 1 000 zł, która mi
jest zapisana od nieboszczyka Pana Jana Potulickiego12, szwagra, u ksiąg nakielskich

Leonard Rembowski (zm. 7 VII 1649), opat pelpliński 1618–1649, PSB XXXI, s. 95–96; Encyklopedia katolicka, t. 16, Lublin 2012, kol. 1432.
4
Jan Kos (zm. 17 XII 1662), starosta borzechowski 1626–1655, Czaplewski, Senatorowie, s. 56,
zob. testament Eufrozyny z Knutów Kosowej, dok. nr 53, przyp. 2.
5
Anna Wejher (zm. po 1662), córka testatora i jego drugiej żony Katarzyny Zofii z Bnina Opalińskiej,
późniejsza żona 1v. Andrzeja Grudzińskiego wojewody rawskiego, 2v. Pawła Gembickiego, kasztelana łęczyckiego, TD, Grodzkie i ziemskie >Pyzdry> Część 1; 5462 (nr 153); Dworzaczek, Genealogia, Tab. 146.
6
Katarzyna Zofia Opalińska z Bnina (zm. 1635), córka Piotra, krajczego koronnego i jego drugiej
żony Anny Zborowskiej, druga żona testatora, przyszła żona Gerarda Denhoffa, Dworzaczek, Genealogia, Tab. 113; 146.
7
Jan Piotr z Bnina Opaliński (zm. 17 VI 1665), syn Piotra, krajczego koronnego, i Elżbiety Anny
Zborowskiej, starosta średzki 1624–1631, podkomorzy kaliski 1628–1650, podstoli 1638–1645, stolnik 1645–1650, podczaszy 1651–1653, wojewoda podlaski 1653–1661, wojewoda kaliski 1661–1665,
starosta odolanowski, łosicki, koniński, szwagier testatora, UWlkp, nr 313, 457; UCentr, nr 594, 829,
978; UPodl, nr 1398; PSB XXIX, s. 102–104.
8
W 1624 szwagier testatora, Jan Piotr Opaliński, starosta średzki zapisał przyszłej żonie Katarzynie
Leszczyńskiej 30 000 zł posagu na dobrach Łęka Wielka i Mała w dawnym powiecie kościańskim.
Najwidoczniej kwota ta obiecana została Wejherowi jako posag jego córki, TD, Grodzkie i ziemskie
>Kalisz> Rezygnacje, XVI wiek; 3304 (nr 10).
9
Mikołaj Wejher (zm. 9 II 1647), syn Jana Jakuba (zob. przypis) i Anny Szczawińskiej, starosta radzyński od 1626, późniejszy wojewoda malborski 1641–1643 i chełmiński 1643– 1647, starosta dzierzzgoński i kowalewski, bratanek testatora, Dachnowski, Herbarz, s. 98; Niesiecki IX, s. 269; UPKr,
nr 285, 634; Czaplewski, Senatorowie, s. 166–167; S. Ciara, Kariera…, s. 82–85; SBPN IV, s. 431.
10
Janusz Witosławski (zm. 5 V 1632), kasztelan inowrocławski 1626–1632, UKuj, nr 610.
11
Sebastian Kleist (zm. po 1662), syn Filipa. W 1626 sprzedał pół wsi Sośno i część Obodowa w powiecie nakielskim Katarzynie z Bnina Opalińskiej, żonie testatora; TD, Grodzkie i ziemskie >Nakło>
Część 2; 664 (nr 223); TD, Grodzkie i ziemskie >Wałcz> 1482 (nr 42).
12
Jan Potulicki (zm. 1627), syn Stanisława podkomorzego poznańskiego i Zofii Zbąskiej; mąż 1v.
1615 Zofii Wistosławskiej, córki Janusza (zob.wyżej, przyp. 10), 2v. ok. 1619 Zofii Wejher, córki Jana,
brata testatora, Dachnowski, Herbarz, s. 99; Dworzaczek, Tab. 146; S. Leitgeber, Potuliccy, Londyn
1990, s. 70–71.
3
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i usufructum. Także też u sołtysa długu 700 zł, gdyż mi płacił ostatek na sumę 900 zł
za konie, za które mi był winien. Zapisuję przy tym córce mojej miłej klejnot wielki,
gdzie pierścień wielki w nim jest diamentowy, który mnie kosztuje 8 000 zł. Przy
tym zausznice diamentowe, którem sprawił, które mnie kosztują 3 000 zł. Halzbant
diamentowy z klejnotem albo z zawieszeniem diamentowym, który mnie kosztuje
1 200 zł. Zausznice rubinowe, [k. 10] które mnie kosztują 1 000 zł. Sześć puntałów,
każdy z pelą [s] wielką, rubinowych 1 500 zł. Perły wszystkie 1 000 zł. Obrączka około
szyi, diamentowa 800 zł. Szmaragd zielony 1 000 zł. Pierścienie 2 000 zł. Łańcuchy,
które są ode mnie 3 000 zł. Manele diamentowe 800 zł. Lilia albo róża 500 zł, czaszka
złota wielka 200 czerwonych, 24 półmisków z herbami naszemi i 24 talerzy, jedna
misa wielka. Miednica półzłocista z nalewką jelonkiem i druga miednica półzłocista
od Kracera i trzecia wielka pozłocista nie wszystka. Lichtarzów para śrubowanych,
połowica pozłocistych i 4 lichtarzów niepozłocistych kręconych i 4 lichtarzów podróżnych. 12 tac pozłocistych, 12 drugich, połowicę pozłocistych, jedna wielka taca do
owoców. Parę konwi srebrnych niepozłoczystych, 5 kubków podróżych, para nożyczek do świec, solniczka srebrna i para solniczek na pół złocistych, to jest podspody13
nic. Łyżek 12 półzłocistych i z widelcami. Item łyżek 12 niepozłocistych nieboszczyka
brata mego14, wielkich. Rząd pozłocisty wszystek i z wodzami dwiema i drugi mały.
3 pary strzemion pozłocistych, 6 pozłocistych kubków małych i trzy większe. Kruzek
moskiewski[ch] z herbami ojca mego 5. Dwie wielkie czary niepozłociste.
Item wszytko srebro, które musiałem wziąć w pieniądzach od nieboszczyka Pana
wojewody chełmińskiego15, które mi oddał z przymuszeniem Pana brata mego. Naprzód
[k. 10v] pozłocistych tac 24, które ważą grz. 74 i skojców 24, po 30 zł. grzywna. Tac 2
z figurami. Item dwie tace pozłociste 12 grz. i skojcy 18. Roztruchan wielki pozłocisty
z wiekiem, pukłasty16, grz. 14, skojcy 8. Roztruchan trochę mniejszy, pozłocisty z wiekiem, grz. 10, skojcy 6. Roztruchan dwoisty, pozłocisty mniejszy, do którego solniczka
i lichtarzów para, waży grz. 8, skojców 13. Roztruchanek z winną jagodą, grz. 3 skojców
16. Konewek parę z obrączkami zwiększa pozłociste i kubek 1 na kształt kieliszka, też
z obrączkami, grz. 5 skojcy 10. Z tureckiego kufla pozłocistego grz. 2, skojcy 6.
Suma 145 grzywien i skojców 3 ½ po fl. 30a czyni 4354 fl. mr. gr.
Srebra na pół złociste po zł 2[b]. Tac para staroświeckich na pół pozłocistych, ważą
grzywien 6 skojcy 16. Miednica z nalewką, złocista srebrna od Kraicera, grz. 24 skojcy
14½. Koneweczka z parą kubków, item solniczka staroświecka z figurami pozłocista,
waży grzywien 16, skojców 11 ½. Solniczka z łyżeczką i para nożyków, grz. 4 skojców
10. 4 guzy wielkie pozłociste do namiotku, do łóżka, grz. 5, skojców 16½.
Suma półpozłocistego grz. 57, skojców 20½ po 20 fl. czyni 1157 fl., gr. 2, d[enarów] 9.
T.j. pod spodem.
Zap. chodzi o wzmiankowanego dalej Jana Jakuba, wojewodę chełmińskiego, zob. przyp. następny.
15
Jan Jakub Wejher (zm. 14 I 1626) brat testatora, podkomorzy chełmiński 1605–1613, kasztelan elbląski 1613–1615, wojewoda malborski 1615–1618 i chełmiński 1618–1626, starosta człuchowski, pucki,
radzyński, sobowidzki, UPKr, nr 224, 283, 389, 630; S. Ciara, Kariera…, s. 38–49; SBPN IV, s. 427–428.
16
T.j. wypukły.
13
14
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Srebro białe po 11½. Tac dwie, ważą grz. 19, skojcy 13. Lichtarzów trzy i nożyczka jedna, grz. 10, skojcy 12. Guzów 103, kolców 104, [k. 11] ważą grzywien
18 skojcy 16. Kuflów 3, kubków 2, jeden w drugim, grz. 12, skojców 18. Czarek
2 małych, ważą grz. 1 skojcy 12. Rynka większa, jeden garnuszek z pokrywką,
drugi garnuszek mniejszy bez pokrywki, czarka nieco pozłocista, grz. 6, skojcy
20½, łyżek kozackich 10, item starych z herbami, grz. 6, skojcy 8. Kałamarz, item
gałka wielka od krzesła, pokryweczka od kufla, item pół talerza, waży grz. 10. Mis
wielkich para, waży grz. 18, skojcy 8½. Konew srebrna wielka, grz. 11, skojcy 7.
Kociołek srebrny, waży grz. 10, skojcy 4.
Srebra w sztukach różnego starego, grz. 1, skojcy 3. Suma białego srebra 136,
skojców 3 po 11½ fl.
Suma com odebrał w srebrze od JMP wojewody chełmińskiego przymuszony
będąc 7906 fl. gr. 11, d[enarów] 9.
Item kałamarz wielki, nie ten co w szkatule, ale drugi, oddawam córce. Pozłocistych do łóżka, szkatułę aksamitną wielką, guzy wszystkie wielkie i małe, złote,
zapisuję córce swej. Cztery guzy po 50 z smelcem czarnym, złote. 11 guzów z diamentami po jednemu jednakich do deli. 5 guzów wielkich z rubinami do deli. 12 guzików z diamentami i z smalcem do dołomana. 4 guziki z turkusikami, 5 guzików
bez diamentów podługowatych i bez kamieni. 15 guzików do dołomanu jednakich
z różami. 12 guzików do dołomana mniejszych. 15 jeszcze mniejszych.
Obicie. Opon 8 z jedwabiem. Drugich 8 podlejszych. Adamaszkowe obicie, kobierców nowych 8 albo 10 do drzwi, 4 sztuki.
Cyny. 10 cynów półmisków i talerzy 10, cynów [k. 11v] 10 mis, wielkich kotłów
co łaska samych Panów będzie.
Zapisuję też i Borkowo17, majętność, żeby wytrzymała wedle konsensu do lat i sumę
kościerzyńską. Datum w Kościerzynie, prima Augusti anno Domini 1628 [1 VIII 1628].
(–) Dymitr Wejher mpp
[kodycyl]
In nomine Domini. Amen.
Strony małżonki mojej miłej. Rozumiem naprzód, że jako mi zawsze pokaza18
miłość wszelaką małżeńską, nigdy mogę mówić m[n]nie się nie oprzykrzyła w rzeczy słusznej, ale zawsze w bogomyślności Bożej posłuszna była. Zatym też obmyśliwałem, żeby po śmierci mojej żyła w błogosławieństwie Pańskim i żeby miała
wychowanie swoje dobre. Dlatego starałem się co mnie wiele kosztowało, przez JM
ks. biskupa poznańskiego19 nieboszczyka, żeby miała dożywocie i otrzymała nie

Borkowo, wieś w pow. tczewskim, woj. pomorskim. Dobra cystersów pelplińskich w dzierżawie
u Konarskich, 2 XII 1606 Gertruda z Konarskich Wejherowa żona testatora zrzekła się w Dzierzgoniu
swoich praw, O. Grzegorza Gdańskiego Kronika Klasztoru…, s. 214–215.
18
T.j. pokazuje.
19
Andrzej Opaliński (zm. 19 XII 1623), biskup poznański 1607–1623, stryj żony testatora, Dworzaczek, Genealogia, Tab. 113; PSB XXIV, s. 78–81; Nitecki, Biskupi, kol. 321–322.
17
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tylko na starostwie, ale i na wsiach Lignowach 20, Rudnie21 i Gremblinie22 i na czterech włókach w Żuławie23, w ortowskich polach leżących, co mnie wiele kosztowało. Gdzie nie tylko nieboszczykowi, ale i dworskim dobrzem tego przypłacił. Zatym
życzę, żeby po mojej śmierci w błogosławieństwie Pańskim długo żyła i zażywała
ku pociesze powinnym i tej ubogiej córki mojej.
Rozumiem też o miłości małżeńskiej, że po mojej śmierci będzie mi chciała pogrzeb z łaski swej wyprawić. A proszę, żeby ciało oddane było w karmelitańskim
kościele24, jednak proszę, żeby bez wszelkiego sumptu, tylko kapłanów i ubogich
było dostatek. A proszę, żeby temu kościołowi oddano było 1 500 zł, gdzie będę leżał. Na trunę proszę, żeby proste sukno było, ażeby ciało odwiezione [k. 12] było do
klasztora, ażeby wedle zwyczaju klasztornego pogrzebione było. O kamień proszę
na sklep. Rozumiem o miłości małżonki mojej miłej, że to dla mnie uczynić będzie
chciała i kosztu tego nie żałować. Dla ubogich żeby kap było 100, ani więcej, ani
mniej. Obiad dla nich aby był nagotowany. Msze aby zakupione były, postanowienie
uczynić, żeby przynajmniej dwa razy msza była odprawowana w tygodniu i to niechaj dadzą na się oblig, że to wiecznie trzymać chcą, jeśliże chcą wziąć te 1 500 zł.
Do tego bernardynom do Nowego zlecam 200 zł, do Chełmna 200 zł franciszkanom.
Item 100 zł, z których 50 zł ubogim kapłanom, a 50 zł dominikanom. Które 100 zł
karmelitański przeor będzie miał w swej mocy in distributione. Co z pogrzebu zostanie, tedy albo klasztorowi, albo ubogim zostawić, nie zawozić tego do domu. Niechaj
to mam z łaski małżonki mojej, gdyż ją Pan Bóg skądinąd błogosławi.
Rozumiem przy tym o miłości małżeńskiej i miłości macierzyńskiej, przeciwko
córce swojej miłej, że nie będzie chciała rekwirować długu tego, który jej jest zapisany ode mnie u ksiąg grodzkich poznańskich, gdyż wprzód starałem się o dożywocie na wszystkie majętności królewskie, które mnie wiele kosztowało i więcej niż
ten dług, i z których może pierwszego roku wybrać dług swój i więcej za dobrym
rządem. Przy tym zostawuję ją przy wszystkim bydle i domostwie, cokolwiek jest
przy starostwie i sumie także, które by może przynależały potomkowi albo córce
i przy zbożach, zgoła nic nie ujmując z starostwa.
Rozumiem tedy, że co z miłości macierzyńskiej uczyni i podaję jej to i to zlecam wszystko baczeniu i wielkiej jej miłości, także też obietnicy, którą mi nie raz
uczyniła [k. 12v] córce opiekę zlecam, żeby o wszystkim zawiadowała z drugimi,
póki nie pójdzie za mąż, co daj Panie Boże szczęśliwie życzę. Uprzejmie jedno proszę, żeby łaskawa była na córkę swoją i wychowanie dała dobre, bogobojne. Insze
rzeczy, które nie są specyfikowane w inwentarzu, to wszystko daję in spem, że nie
będzie repetowała sumy od córki, która jej jest zapisana ode mnie u ksiąg grodzkich poznańskich, to jest 20 100 zł, gdyż ją we wszystkim zostawuję i w dożywociu, z którego przez jeden rok może taką sumę wybrać, co mnie wiele kosztowało
20
21
22
23
24

Lignowy Szlacheckie, wieś w pow. tczewskim, woj. pomorskim.
Rudno, wieś w pow. tczewskim, woj. pomorskim.
Gręblin, wieś w pow. tczewskim, woj. pomorskim.
Może Żuława, wieś w pow. gdańskim, woj. pomorskim.
Chodzi o karmelitów gdańskich, gdzie rzeczywiście złożono ciało testatora, zob. przyp. 1.
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wyprawując jej dożywocie. Jednak jeśliby tak niełaskawa była na córkę swoją i nie
chciała opuścić tej sumy, tedy jej zapisuję wszystkie ruchome rzeczy, tak bydło małe
i rogate i sumy. Także też wszystko zboże, okrom nieruchomych i oprócz Borkowa,
które mere zapisuję i według przywileju nadanego córce z bydłem rogatym i nierogatym, z stadem i z końmi i z inwentarzem, nic nie ujmując sumy, które mam
między ludźmi. Tedy małżonka brać pożytek z nich ma, strony wyżywienia swego
i córki. Jeśliby nieprzyjaciel górę wziął i starostwo jej odjęto, tak żeby pożytku
z niego nie miała, sin minus jeśliby została przy starostwie, tedy córka ma wziąć,
albo opiekunowie.
Rozumiem też o miłości jej, że te długi zapłaci, które jestem winien.
Datum w Kościerzynie, prima Augusti, anno 1628 [1 VIII 1628].
(–) Dymitr Weyher mpp

30. Testament Andrzeja Choińskiego
[Wąbrzeźno], 11 IX 1629
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu w aktach konsystorskich biskupstwa chełmińskiego, ADPelp,
C–10, k. 81v. Testament do wpisu przedłożono 14 II 1630, brak informacji o osobie przedkładającej.
Przy testamencie błędna data 11 IX 1630.

[k. 81v] Naprzód, jeśli mię1 Pan Bóg weźmie z tego świata, mam zleconych pieniędzy od syna mego u Pana Wabczyńskiego2 fl. 60. Z nich odlecam do kościoła
wąbrzeskiego fl. 30, do Panny Maryi fl. 20 i krowę pożyteczną, także konia mysiatego. Ks. Maciejowi3 parę koni z wozem, fl. 10 aby za duszę moją Pana Boga prosił.
Krowę przedać czerwoną na stypę i jałowicę płową niech zabiją. Egzekutorów obieram Pana Kobrzyńskiego4 i Kaspra Balwierza5, prosząc ich dla Pana Boga, aby tej
ostatniej woli mojej dosyć uczynili. Przy czym był ks. Maciej jako świadek.

Andrzej Choiński (zm. zap. przed 11 IX 1629), skądinąd nieznany. Raczej nieidentyczny z Andrzejem
żyjącym w 1567 roku. Rodzina Choińskich z Chojna lub Chrapickich (Choińskich z Chrapic) należała
do ubogiej szlachty wasalnej biskupów chełmińskich, której przedstawiciele na przełomie XVI i XVII
wieku przenieśli się z Chojna w pow. brodnickim i osiedli w nieistniejących dziś Chrapicach (obecnie
Dubielno i Skąpe) w pow. chełmińskim. W owym czasie posługiwała się wymiennie obydwoma nazwiskami. Choińscy i Chrapiccy zniknęli ze źródeł w l. 30. XVII wieku, być może zmieniając ponownie nazwisko na inne, APTor, AmBrodnicy 1, s. 606; APTor, AmChełmży 6, s. 484; AmChełmży 10, s. 459.
2
Niemożliwa jednoznaczna identyfikacja osoby.
3
Zap. ks. Maciej Markowski, altarysta kościoła wąbrzeskiego, wzmiankowany w testamentach
mieszczan wąbrzeskich z tego okresu oblatowanych przez tegoż, ADPelp, C–10, k. 80–82. Zob. też
testament Bartłomieja Zegartowskiego, dok. nr 14, przyp. 19.
4
Zap. Sebastian Kobrzyński, burmistrz wąbrzeski, wzmiankowany w testamentach mieszczan wąbrzeskich z tego okresu, ADPelp, C–10, k. 80–82.
5
Kasper Balwierz, zap. mieszczanin wąbrzeski.
1
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31. Testament Hektora Kawieczyńskiego, podstarościego golubskiego
i jego małżonki
Golub, 15 IX 1629
Oryg. nieznany; kopia w postaci oblaty złożonej w aktach konsystorskich biskupstwa chełmińskiego, wyciągu z akt burmistrzowskich golubskich, przed którymi Kawieczyńscy złożyli ustne oświadczenie testamentowe, ADPelp, C–10, k. 85–85v. Testament do wpisu przedłożył 9 I 1630 ks. Mateusz Ośmiałowski, proboszcz
i archiprezbiter golubski.

[k. 85] Widząc się być plagą Pańską nawiedzonymi i od sołdatów swawolnych
zarażonymi, a z nimi jako trudno inaczej było pomieszanimi [s] póki im Pan Bóg
czasu i zdrowia użycza, takie rozrządzenie dóbr swoich ruchomych czynią1, dobrze
się na to wspólnie namówiwszy i naradziwszy.
Naprzód proszą aby jeśli nie może być w kaplicy której w kościele, które są [co]
prawda zamurowane i czasu by niemało wyszło na uprzątnienie onych, ile pod czasy teraźniejsze dwojga niebezpieczeństwa, to jest kary Pańskiej i [k. 85v] swawoli
sołdatów, którzy na dziwowanie są chętni, tedy przynajmniej przy kościele na stronie mogły być ciała ich uczciwie pochowane. Kościołowi tutecznemu2 , szkaradnie
aż nazbyt od nieprzyjaciela złupionemu, odlecamy sumę pieniężną na ochędóstwo
i odprawowanie nabożeństwa za dusze, to jest zł 600, które są gotowe w Toruniu
przy rzeczach innych naszych, zł 600 gotowych, które mamy w Warszawie, zł 300
gotowych, które są w szkatule, które zaraz i [z] szkatułą oddawamy. Wołu, o którego zaraz piszę do pisarza aby co lepszego wydał JM ks. plebanowi3, albo którego
sobie sam ks. pleban obierze na żywienie. Klacz cisawą ks. plebanowi jedną, klacz
drugą gniadą Panu Borzymińskiemu4 odlecam i zaraz odebrać każę. O siostrze swej
rodzonej5 nie tylko rozumiem, ale mocną mam nadzieję i wiarę, że się takowej ostatniej woli mojej nie będzie sprzeciwiała, owszem kościołowi do uiszczenia się pewnie pomoże, o co ja dla Pana Boga Pani siostry swej przez WMM wszystkich proszę,
aby mi tego dołożył Pan pisarz. [LS]

1
Hektor Kawieczyński (zm. przed 9 I 1630), syn Wacława i Maruszy Zębowskiej. Małżonka nieznana, APByd, AmNowego 44, s. 219; ADPelp, C–10, k. 85.
2
Kościół par. św. Katarzyny w Golubiu.
3
Zap. Mateusz Ośmiałowski (zm. przed 10 III 1635), od 1628 pleban i archiprezbiter golubski, świadek
ogłoszenia testamentu przed księgami miejskimi Golubia ADPelp, C–10, k. 37, 85; ADPelp, C–11, k. 42v.
4
Zap. Piotr Borzymiński, burmistrz golubski, ADPelp, C–10, k. 85.
5
Anna Kawieczyńska (zm. po 28 II 1648), zob. testament Anny z Kawieczyńskich Klonowskiej,
dok. nr 50, przyp. 2.
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32. Testament Jana i Anny Grudowskich
Bogdanki, 26 XI 1629
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu do ksiąg konsystorza chełmińskiego, ADPelp, C–11, k. 40–41v.
Testament do wpisu przedłożono 14 III 1635, brak informacji o osobie przedkładającej.

[k. 40] W imię Przenajświętszej a Nierozdzielnej Trójcy Świętej. Amen
Ja, Jan Grudowski1 i Anna2 małżonka jego, zdrowi będąc na ciele i umyśle, dobrowolnie przed Wielebnym ks. Tomaszem3 i JMP Kasprem Klecewskim zeznawamy
i testament ostatniej woli naszej o dobrach swych ruchomych i nieruchomych czynimy.
Uznawając my tedy, iż dla przestępstwa i upadku przodków naszych śmierć
przyszła na świat i sprawiedliwym sądem Bożym postanowiono każdemu umrzeć
i śmiertelnym być przychodzi, nad którą nie mając nic pewniejszego, a nad godzinę
jej niepewniejszego, jako każdemu w dalekie się strony bieżącemu, tak dom swój
rozrządzić należy, jakoby życzył sobie zwróciwszy się zastać. Tak tego mizernego
padołu świata do onego portu żywota wiecznego, ojczyzny Królestwa niebieskiego
(na miejsca przez pychę nieposłusznych aniołów utracone, a nam potomstwu Adamowemu przez najdroższą śmierć i wylanie krwi Syna Bożego Jezusa Chrystusa
zjednane, sposobione i zgotowane) idąc. Samyśmy siebie i to co nam Pan Bóg do
szafunku, do czasu zlecić i powierzyć raczył, dysponowali, jakoby żadna rzecz
z oddawania rachunku włodowania naszego na drodze tej nie zawadziła i przeszkodą nie była. Ustępując tedy z tego mizernego, niedługo trwającego i omylnego
świata bez statecznego i porządnego rozrządzenia o dobrach naszych wszystkich
nie zwieść i żadnej okazji do prawa i niezgody po śmierci [k. 40v] naszej nie zostawić, ale cokolwiek pewnego i potrzebnego o tym postanowić i uczynić.
Przeto dnia 26 miesiąca listopada roku 1629 w Bogdankach4 ten testament
i wolę ostatnią naszą (czegośmy mieli wolę, przedtym stanąwszy oblicznie przed
sądem łasińskim uczynić, ale iż sołtysa i pisarza na ten czas nie było, zaczym i powietrze nastąpiło) teraz przed IMM swych mianowanych, jako najlepszym sposobem i porządkiem, wedle naszego natenczas rozumienia i podobieństwa czynimy,
stanowimy i takim umysłem i postanowieniem wykonany i uczyniony mieć chcemy.
Naprzód Panu Bogu Wszechmogącemu i Błogosławionej Dziewicy Matce Bożej
Pannie Maryi i Wszystkim Świętym Bożym ducha naszego poruczamy. Prosząc,
aby się Oni za nami do Ojca swego niebieskiego przyczyniali, aby On dla Syna
Swego i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który nas od wiecznej śmierci męką
i śmiercią Swoją przez wylanie krwi Swojej najdroższej odkupił, aby był duszy

Jan Grudowski (zm. przed 14 III 1635), skądinąd nieznany, ADPelp, C–11, k. 41v.
Anna Grudowska, żona Jana, skądinąd nieznana.
3
Ks. Tomasz Poniatowski (zm. po 1654), wikary łasiński, później komendarz grudziądzki, komendarz i proboszcz mokrzeński, komendarz wełcki i radzyński, ADPelp, C–10, k. 214v; ADPelp, C–11,
k. 60v; ADPelp, C–13, k. 17, 21v, 142, 202v, 531.
4
Bogdanki, wieś w pow. grudziądzkim, woj. kujawsko–pomorskim.
1
2
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naszej miłościw na wieki i onych do raju Swego niebieskiego, dla niewymownej
dobroci Swojej i miłosierdzia przyprowadzić raczył.
Ciała nasze pogrzebowi chrześcijańskim obyczajem w kościele łasińskim5 przystojnie pogrześć i ziemi oddać, żądamy i prosimy.
Dobra nasze tak ruchome jako i nieruchome wszystkie, jako i sumy pieniężne,
które są u Pana Szczęsnego Dambrowskiego6 zł 3 300 i u Pani matki w Grudziądzu
zł 215, u Pana Jana Dambrowskiego7 zł 80, u Konrada mieszczanina łasińskiego
fl. 100, u Marcina organisty łasińskiego fl. 120, u Sebastiana Chamskiego fl. 80
i za trzy lata interesse, te sumy wszystkie i to, co by się więcej, tak cyrografy jako
i pieniędzy przy śmierci naszej się [z]nalazło, także i srebro, złoto. 115 fl. u Pana
Sokołowskiego8 w Gorczenicy9. I srebro pozłociste, cynę, miedź, mosiądz, statki
kuchenne, szaty, pościele, obrusy, płótna, suknie, futra, konie, klacze, stare i młode,
robotne i nierobotne, krowy, woły i insze bydło jako się wiele przy zejściu znajdzie,
zboża i sprzęty domowe i wszystkie rzeczy jakimkolwiek nazwiskiem i imieniem
są nazwane, [k. 41] ja małżonek małżonce swojej (jeśli mnie Pan Bóg pierwej z tego
świata weźmie) testamentem oddawam i leguję i z nich z osoby swojej ustępuję.
Ja też, małżonka, jeśliby Pan Bóg mię z tego świata pierwej wziął, także małżonkowi swemu wszystkie dóbr ruchomych i nieruchomych i wzwyż mianowanych
rzeczy wszystkich, tak te, którem przed wtórym jako i powtór[n]ym małżeństwie
miała testamentem oddawam, leguję i z nich z osoby swej ustępuję.
A po śmierci naszej obojga ma być oddane wzwyż mianowanych sum: Jadamowi Szablowi fl. 500, siostrze jego stryjecznej fl. 500, dzieciom nieboszczyka Błazka
karczmarza nadolnego fl. 200, które są u organisty łasińskiego i Chamskiego.
Po tym legujemy i dajemy: na budowanie kościoła łasińskiego fl. 1000, ojcom
jezuitom do Grudziądza fl. 1000, Jewie organiściance legujemy fl. 100. Tejże pasek
łańcuchowaty, pozłocisty, suknię falendiszową z kabatkiem aksamitnym, szubkę,
płaszczyk felpą podszyty, czapkę bobrową. Łuchnie, dziewce, letnik, katrynkę i mychę. Jadamowi Szablowi delikę zieloną aksamitem czerwonym podszytą. Srebro
wszystko pozłociste i niepozłociste, które w skrzynce jest zachowane, o czym ks.
Tomasz Poniatowski wie, na rozarium kościoła łasińskiego dajemy i legujemy. Dobra łasińskie, to jest dwie włóki roli, morgi, ogrody, place wszystkie, jakośmy sami
trzymali i używali na rozarium kościoła łasińskiego dajemy, aby kapłan osobny był,
który na każdy tydzień raz Mszę św. za dusze nasze odprawił.
Cyrograf (od PP mieszczan łasińskich na fl. 100 roczem [s] jeziorko miejskie
do używania trzymam) JM ks. plebanowi łasińskiemu legujemy i dajemy, ażeby
to wzwyż mianowane jeziorko trzymał i zażywał, ażby PP mieszczanie te fl. 100
Kościół archiprezbiterialny w Łasinie, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie.
Zap. Szczęsny Dąbrowski (zm. ok. 1658), Visitationes 1667–72, s. 701, 784.
7
Jan Dąbrowski z Świętego, syn Szczęsnego, może tożsamy z Janem Stanisławem (zm. 1678), AAWO,
AK, Ab 8, s. 212; Visitationes 1667–72, s. 701, 710, 765, 784; J. Kruszelnicka, Portret na Ziemi Chełmińskiej, cz. II, Toruń 1983, s. 59–60.
8
Zap. Jakub lub Maciej Sokołowski, jeden z synów Piotra z Gorczenicy Sokołowskiego. Obaj
wzmiankowani w 1613 r., ADTor, AmGolubia, SG–13, s. 258.
9
Gorczenica, wieś w pow. brodnickim, woj. kujawsko–pomorskim.
5
6
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oddali, z których po oddaniu legujemy na szpital łasiński fl. 50, a na ołtarz do kościoła rogozińskiego [fl.] 50, na szpital rogoziński fl. 10.
Który testament nasz aby był zupełnie do skutku i egzekucji przywiedziony
koniecznie mieć chcemy. Postanawiamy i mianujemy tego testamentu naszego za
własne, niewątpliwe i prawdziwe egzekutory: Wielebnego JM ks. Walentego Rutkowskiego10 archiprezbitera grudziądzkiego, łasińskiego, szonowskiego, sczepańskiego etc. plebana, JMP Kaspra Kleczewskiego i JMP Jana Doprskiego, dając
onym moc zupełną, [w]spólnie i nierozdzielnie oprócz, jeżeliby który od Pana Boga
czym był nawiedzony, dając i pozwalając onym wszelką i zupełną moc egzekwować
testament i ostatnią wolę naszą. Dusze i sumienia ich w tym obowiązując, aby oni
według tego testamentu wolę naszą we wszystkim [k. 41v] egzekwowali i wypełnili.
A gdzieby inaczej uczynili, aby oni czasu ostatniego sądu Bożego przed Bogiem
najwyższym za to powinni byli dać liczbę, którą ostatnią wolę naszą za własny testament mieć chcemy, który to testament nasz przez[e] mnie ręką własną podpisany
i zawarty do kościoła szczepańskiego11 do schowania oddany, a po śmierci naszej
(jeżeli go zasię nie weźmiemy) tedy do oddania egzekutorom zostawiony jest.
Działo się w Bogdankach dnia 26 miesiąca listopada roku Pańskiego tysięcznego sześćsetnego dwudziestego dziewiątego.
(–) X. Walenty Rutkowski archiprezbiter łasiński mpp
(–) X. Tomasz Poniatowski wikary łasiński
(–) Casper Kleczewski
(–) Jan Dobrski
(–) Jan Grodowski
(–) Tomasz Kanigowski12 P[ani] Anny Grudowskiej imieniem jako powinny
i opiekun ręką własną

10
Ks. Walenty Rutkowski (zm. 30 I 1640), archiprezbiter grudziądzki i łasiński, pleban łasiński, szonowski, szczepański, komendarz szembrucki, Kalinowski, Wawrzyniec Gembicki, s. 178, 179.
11
Kościół w Szczepankach, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie.
12
Tomasz Kanigowski, zap. tożsamy z występującym w 1621 roku urzędnikiem Pawła Działyńskiego,
wojewody pomorskiego i starosty bratiańskiego, opłacającym w imieniu pryncypała pobór z jego
dziedzicznych wsi Gzina, Czarża, Jarzębieńca i in., AGAD, Archiwum Zamoyskich, 2914, s. 3.
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33. Testament Katarzyny z Lubodzieskich Dorpowskiej
[Ostromecko], 30 IV 1630
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu w aktach konsystorskich biskupstwa chełmińskiego, ADPelp,
C–10, k. 179v–180. Testament ogłoszony i konfirmowany 12 IX 1631 na wiadomość o zarażeniu testatorki suchotami, do wpisu przedłożony przez Wojciecha Lisowskiego (Lisoviensis), rektora szkoły
przykościelnej w Ostromecku, oraz Wojciecha Tkacza (Textoris).

[k. 179v] Moja1 najmilsza siostro2 , Bogu Cię polecam. Proszę uczyń ostatnią
wolę moją, jest tam zda mi się przy Tobie zł 150, mniej albo więcej. Dajże do kościoła ostromęckiego3 100 zł, ostatek ks. temu co to pisze, spowiednikowi memu, co
w Ostromęcku mieszka teraz, którego obliguję, iż odprawi do Chełmna i do Częstochowy drogę, i tam zakupi przed Najświętszym Obrazem Mszę za duszę moją.
A coś mi też dawno winna, proszę zakup 30 Mszy u [u]przywilejowanego ołtarza za
duszę moją. A gdzieby też małżonek4 mój umarł, proszę o drugą 30 za duszę jego.
Obowiązuję Cię sumieniem i straszliwym sądem Bożym, gdziebyś tego nie uczyniła. Ks. temu [k. 180] wierz, bo tego sam z siebie mieć nie może, bom z nim o tym
mówiła skorom zachorzała, potym na spowiedzim go prosiła, potym i dziś, kiedym
po chłopca słała, kiedy mi przynaglało w sercu i pisać kazało do Ciebie. Brata mego
Krzysztofa5 przeproś ode mnie, a proś go, aby mi męża nie turbował, a to mu odpuszczam szczerze przed Panem Bogiem, wszak wie, że mi dał przyczynę.
Suknie moje wszystkie do kościoła na ochędóstwo, tam gdzie mię pochowają.
Niech dadzą zł 50 do kościoła dominikańskiego do Torunia, a drugie 50 do Chełmna do tegoż zakonu. Przeproś wszystkich ode mnie powinnych, com któremu kiedy
uczyniła złego. Małej turecką suknię — o ostatek się rozmów z tym księdzem. Panu
Bogu Cię opiece i błogosławieństwu i Pannie Maryi poruczam.
Dziś w sobotę w nocy 1630, 30 Aprilis [30 IV 1630].
Małej turecką suknię powtóre proszę dać. Siostra twoja Ciebie szczerze miłująca.
(–) Katarzyna Dorpowska

Katarzyna Lubodzieska z Lubodzieża (zm. po 12 IX 1631), córka Krzysztofa i Katarzyny Rokusz, przed
1624 żona Jana Dorpowskiego z Ostromecka, ADPelp, C–10, k. 179–179v; APTor, A
 mChełmży 9, s. 675.
2
Zofia Lubodzieska, siostra testatorki, zob. testament Zofii z Lubodzieskich Elzanowskiej, dok.
nr 49, przyp.1.
3
Kościół w Ostromecku, pow. bydgoski, woj. kujawsko–pomorskie. W 1630 Jan Dorpowski, mąż testatorki, fundował murowany w miejsce drewnianego, KZSP XI, z. 4 (dawny powiat chełmiński), s. 109.
4
Jan Dorpowski z Krowiczyna (zm. 31 X 1633), syn Jana i Eufrozyny Orzechowskiej, od 1608 r.
dziedzic m.in. części Ostromecka, APPoz, BydGr 19, k. 298v; E. Okoń, Właściciele Ostromecka i ich
rezydencja w XVIII stuleciu w świetle źródeł pisanych i ikonograficznych, [w:] Architectura et historia. Studia Mariano Arszyński septuagenario dedicata, red. M. Woźniak, Toruń 1999, s. 218–219.
5
Krzysztof Lubodzieski (zm. po 1641), brat testatorki, zob. też testament Zofii z Lubodzieskich Elzanowskiej, dok. nr 49, przyp. 16.
1
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34. Testament Gertrudy z Ostromieckich Sumińskiej
Szpetal, 14 II 1631
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu do ksiąg konsystorza włocławskiego zeznania testatorki złożonego w Szpetalu przed świadkami i notariuszem konsystorza, ADWł, Kons. 20, k. 24–24v. Testament do
wpisu przedłożył 17 XI 1631 Grzegorz Modlinius zakrystianin kościoła katedralnego we Włocławku,
plenipotent kanoników katedralnych, egzekutorów. Wzmianka o legacie testamentowym w wizytacji
1639–1649, W. Kujawski, Repertorium ksiąg wizytacyjnych diecezji kujawsko–pomorskiej przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, ABMK, t. 68, 1997, s. 159.

[k. 24] Actum in villa Maiori Szpytal1 praesentibus Venerabili Joanne a Szpytal2
parocho ibidem, tum nobilibus ac generosis Luca Grochowalski3 thesaurario terrae
dobrzinensis, Francisco Szumiński4, Joanne Szumiński et Vladislao Szumiński5 testibus ad id specialiter rogatis. Nec non famato Andrea Migaczewic6 utriusque officii
vladislaviensis notario iurato ad hunc actum assumpto. Die decima quarta mensis Februarii anno Domini millesimo sexcentesimo trigesimo primo [14 II 1631]. Coram quibus suprascriptis comparens generosa Gertrudis de Ostromeczko Szumińska7 generosi
olim Lucae Ostromęcki8 filia, ad praesens vero generosi Christophori Szumiński9 zupparii terrae dobrzinensis consors legitima, aegra quidem corpore, sana tamen mente
existens, non compulsa sed palam, publice et verbis expressis recognovit.
Iż ona czując się być śmiertelną i skazitelności jako każdy na świecie człowiek
podległy, naprzód to oświadcza. Iż ona w wierze św. katolickiej urodziwszy się
i schowana [s] będąc w niej, do ostatniego punktu żywota swego trwać za Bożą pomocą pragnie. Duszę tedy swoją w ręce Przenajświętszej Trójcy, Bogu prawdziwemu
poruczają[c], ciało jej, aby u zakonników we Włoclawiu10 pochowane było, prosiła.
Do którego klasztoru na budynki i na insze ekspensy potrzebne jałmużny naznacza
500 zł pol. Do kościoła szpytalskiego legatim naznacza także 500 zł tą kondycją, aby
Szpetal Górny, wieś w pow. włocławskim, woj. kujawsko–pomorskim.
Ks. Jan ze Szpetala, prob. szpetalski, wzmiankowany w wizytacji z lat 1639–1647, W. Kujawski,
Repertorium ksiąg wizytacyjnych diecezji kujawsko–pomorskiej przechowywanych w Archiwum
Diecezjalnym we Włocławku, ABMK, t. 68, 1997, s. 159.
3
Łukasz Grochowalski (zm. 1636), skarbnik dobrzyński 1627–1635, UKuj, nr 1644.
4
Może Franciszek Sumiński, syn Walentego (1623), APGd, AmSztumu 524/6, s. 379.
5
Władysław Sumiński (zm. po 1660), syn Waleriana, kasztelana rypińskiego, AGAD, BobrRel 1,
k. 123, 383; UKuj, nr 1751a: kasztelan bez imienia.
6
Andrzej Migaczewic pisarz konsystorza włocławskiego, niewymieniony w spisie S. Chodyńskiego,
Konsystorze w diecezji kujawsko–pomorskiej, Włocławek 1914, s. 19–21.
7
Gertruda Ostromiecka (Ostromęcka) (zm. między 15 II a 17 XI 1631), córka Łukasza i Małgorzaty
Chodowskiej z Oporowa, przed 1624 r. żona Krzysztofa Sumińskiego żupnika dobrzyńskiego, ADWł,
Kons. 20, k. 21v, 23; APTor, AmChełmży 9, s. 646, 750.
8
Łukasz Ostromiecki (zm. 2 III 1606), syn Szymona z Cichoradza i Gertrudy Dorpowskiej, APPoz,
BydGr 19, k. 35; S. Starowolski, Monumenta sarmatarum viam universae carnis ingressorum, Kraków 1655, s. 387.
9
Krzysztof Sumiński żupnik dobrzyński, mąż testatorki, może tożsamy z późniejszym sędzią dobrzyńskim 1652–1655, UKuj, nr 1627.
10
T.j. u franciszkanów we Włocławku.
1
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tę sumę z widerkafu i z niej czynsz ks. pleban brał, aby za duszę jej Msza św. na
każdy piątek wiecznymi czasy odprawowana była, albo któregokolwiek dnia inszego,
byle co tydzień. Na pogrzeb żeby ciało jej uczciwie [k. 24v] według obrzędu chrześcijańskiego ziemi oddane było i obsequiae czynione naznacza 1800 zł pol.
Rzeczy ruchome wszytkie którekolwiek by się znalazły, te daje szlachetnemu
Panu Christophowi Szumińskiemu małżonkowi swemu, żeby jejch jako swoich
własnych używał bez czynienia inwentarza żadnego wszelakim osobom tak pokrewnym jako i nie pokrewnym, a mając wzgląd na prace, starania i koszty, które
z części swojej czynił około zdrowia mego przez półtora lata, tedy mu daruję
sukcesję łęczycką, o którą się ingres prawny stał, a do tego 2 000 monety pol. z tej
sumy, którą ma na majętności szpytalskiej naznacza, z której sumy 8 000 zł na
majętności szpytalskiej będących legata wzwyż pomienione mają być oddane, na
które legata szlachetny Pan Christoph Szumiński małżonek jej salva advitalitate
sua pozwolił, że tej sumy nie będzie mógł podnosić, aż się legatom wzwyż pomienionym dosyć stanie.
Której ostatniej woli swojej, aby się dosyć stało, egzekutorami czynię Wielebnych IMM księży Marcina Kościeskiego11 i Stanisława Nieborowskiego12 , kanoników włocławskich, urodzonych IMPP Waleriana Szumińskiego13 ojczyma swego,
Jakuba Sierakowskiego14, który[ch] obowiązuję miłością chrześcijańską pokrewną
i strasznym sądem Bożym, aby tej ostatniej woli swojej we wszytkim dosyć się
stało, o co pilnie prosi IMM. I ktoby tę jej ostatnią wolę psować chciał, tego przed
straszny sąd Boży pozywając.
Na której testament ego notarius iuratus i z IMM wzwyż pomienioni podpisali się.
(–) Gertruda z Ostromiecka Szumińska mpp
(–) X. Jan pleban szpitalski mpp
(–) Lucas Grochowalski
(–) Franciscus Szumiński mpp
(–) Valdislaus Szumiński mpp
(–) Andreas Migaczewic, utriusque officii vlad[islaviensis] notarius iuratus rogatus et requisitus mpp

Ks. Marcin Kościeski (zm. 1640), kanonik włocławski od 1608 r., także gnieźnieński, przemyski,
kantor kruszwicki, ADWł, S. Chodyński, Katalog prałatów i kanoników włocławskich, Włocławek
1914 (rkps), s. 436–437; J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od
roku 1000 do dni naszych, t. 2, Gniezno 1883, s. 303.
12
Ks. Stanisław Nieborowski (zm. 1655), kanonik włocławski od 1620 r., ADWł., S. Chodyński, Katalog…, s. 660–664.
13
Walerian Sumiński (zm. po 1631), drugi mąż Małgorzaty Chodowskiej, ojczym testatorki, APTor,
AmChełmży 8, s. 25, 861; APTor, AmT, Kat. II, IX–19, k. 333.
14
Jakub Sierakowski, może ten sam w 1628 r. plenipotentem Doroty Rokusz, wdowy po Samuelu
Konarskim, chorążym pomorskim, TD, Grodzkie i ziemskie >Nakło> Część 13833 (nr 176) 1628.
11
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35. Testament Jadwigi z Kopyckich Trzebskiej
Piwnice, 5 XII 1631
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu w aktach konsystorskich biskupstwa chełmińskiego, ADPelp, C–10,
k. 190–191. Testament do wpisu przedłożył 19 XII 1631 Wawrzyniec Zęgwirski, egzekutor.

[k. 190] W imię Boga w Trójcy Jedynego, Syna i Ducha Świętego. Amen.
Ja, Jadwiga z Kopiczkich Trzebska1, niegdy P. Fabiana Trzebskiego2 małżonka pozostała, w wierze powszechnej rzymskiej, katolickiej urodzona, ochrzczona
i wychowana bywszy, bacząc się być białogłową śmiertelną i każdej skazitelności
podległą, będąc na umyśle zdrowa lubo na ciele schorzała, upatrując jednak to, że
nic pewniejszego nad śmierć nie masz, chcąc zabierzeć wszelakim kłopotom, które by po śmierci mojej między pokrewnymi mymi uróść mogły, takowy testament
albo ostatnią wolę swoją przy bytności Wielebnego ojca ks. Mateusza Wrzesczyckiego3 plebana świercińskiego i urodzonych PP Wawrzyńca Zegwierskiego4, Jana
Zaleszkiego, Michała Piwniczkiego5 i Pani Zofii z Wiesiołowskich Piwniczkiej6
siostrzanki swej, tak dysponuję, rozrządzam i czynię.
Naprzód duszę swą Panu Bogu w opiekę jego św. oddawszy, ciało aby przystojnie według zwyczaju kościoła św. katolickiego w kościele śwircińskim7, bez
wielkiej pompy za kontentowaniem kapłanów i ubogich pogrzebione było pilnie
proszę. Naprzód tę sumę 145 zł pol., które mam u JMP Mikołaja Trzebskiego 8
długiem zeznaną i sobie zapisaną i dekretem przysądzoną, [k. 190v] niżej omienionych PP egzekutorów proszę, aby onę jako najprędzej wydźwignąwszy, podług tej ostatniej woli mojej dysponowali i szafowali. 50 zł pol. każdy po 30 gr
licząc na kościół świerciński, gdzie ciało moje będzie leżało odkazuję, z których
część na trycezymę, część kościołowi leguję. Co IMPP egzekutorom w dyspozycję puszczam ich woli i conscientiey to zlecając. Przy tym 100 zł pol., także
z tejże sumy wyżej mianowanej, na pogrzeb swój odkazuję, które w dyspozycji
Jadwiga Kopycka (zm. między 5 a 19 XII 1631), córka Stanisława, żona Fabiana Trzebskiego,
A PByd, AmNowego 43, s. 637, 843; APTor, AmChełmży 6, s. 362; ADPelp, C–10, k. 189.
2
Fabian Trzebski z Trzebcza (zm. po 1621), syn Pawła i Reginy Płutowskiej, APTor, AmChełmży 6,
s. 359, 362; APTor, AmChełmży 9, s. 313.
3
Ks. Mateusz Wrzeszczycki (Wrzeszczyński), komendarz świerczyński. W wizytacjach 1667–72
jako Mateusz Wieszczycki odnotowany jeszcze w r. 1632, ADPelp, C–10, k. 88v, 91, 189v; Visitationes 1667–72, s. 242.
4
Wawrzyniec Zęgwirski (Zęgwierski) (zm. po 1632), syn Macieja i Katarzyny z Brąchnówka Leskiej (Brąchnowskiej), podstarości lipnowski, APTor, AmChełmży 5, s. 71; APTor, AmChełmży 8,
s. 611–614, 642–646; ADPelp, C–11, k. 3v.
5
Zap. Michał Piwnicki (zm. po 13 VII 1632), syn Stanisława i Katarzyny Pakosz, brat stryjeczny Zofii
Wiesiołowskiej, APTor, AmChełmży 8, s. 475; Visitationes 1667–72, s. 241, 248.
6
Zofia Wiesiołowska (zm. po 1631), córka Jana i Reginy Kopyckiej, żona Szymona Piwnickiego,
siostrzenica testatorki, APTor, AmT, Kat. II, IX–19, k. 199; APTor, AmT, Kat. II, IX–23, k. 307v;
APTor, AmChełmży 10, s. 342.
7
Kościół w Świerczynkach, pow. toruński, woj. kujawsko–pomorskie.
8
Zap. tożsamy z Mikołajem Trzebskim (zm. po 1633), dzierżawcą Kowalewca, ADPelp, C–11, k. 9v.
1
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Pani Szymonowej Piwniczkiej, siostrzance swej daję. Do tegoż żyta ćwiercień [s]
12, które są przy JMP Mikołaju Trzebskim, tejże Pani Szymonowej Piwniczkiej
do dyspozycji daję. A 300 zł pol. każdy po 30 gr licząc, na trzy części leguję, to
jest: Panu Jędrzejowi Kopiczkiemu, synowcowi swemu zł pol. 100, drugie Pani
Jadwidze Luszkowskiej, synowicy swej, tegoż Jędrzeja siostrze rodzonej, a trzecie 100 zł pol. JMP Szymonowej Piwniczkiej, siostrzance swej względem chowania i dobroczynności, którąm u niej w domu miała, leguję, daję, daruję. Z osobna
też JMP Szymonowej Piwniczkiej, siostrzance swej i jej sukcesorom te 100 zł
pol., którem była pożyczyła na rekognicję JMP Stanisławowi Wiesiołowskiemu 9,
sędziemu świeckiemu ziemskiemu, daruję. Nadto i rzeczy wszystkie ruchome,
których niewiele przy sobie mam, tejże JMP Szymonowej Piwniczkiej tym testamentem leguję i odkazuję. O co IMPP egzekutorów niżej pomienionych przez
miłosierdzie Boże proszę, aby ta moja wola ostatnia i ten testament we wszystkim był skutecznie przez nich wykonany.
A egzekutorów tego testamentu sobie obieram i naznaczam IMM: JMP Jerzego
Piwniczkiego10, sędziego ziemskiego chełmińskiego, Wawrzyńca Zegwierskiego,
Jana Zaleszkiego i Michała Piwniczkiego, których dla Pana Boga proszę, aby ta
ostatnia wola moja we wszystkim wypełniona była. Na co się praesentes testes
rękami swymi podpisali [k. 191] przy pieczęciach swoich.
Działo się w Piwniczach11, dnia piątego grudnia roku tysięcznego sześćsetnego
trzydziestego pierwszego.
(–) Mateus Wrzesczyczki commendarius swiercinensis uti testis praesens mpp
[LS]
(–) Georgius Piwniczki mpp [LS]
(–) Wawrzyniec Zegwierski jako świadek przytomny [LS]
(–) Jan Zaleski jako świadek przytomny
(–) Jan Piwniczki uti testis praesens ocularis mpp [LS]

Stanisław Wiesiołowski, ławnik ziemski świecki 1624–1628, sędzia ziemski świecki 1628–1631,
UPKr, nr 1114, 1164.
10
Jerzy Piwnicki (zm. po 1633), ławnik ziemski chełmiński, tu omyłkowo nazwany przez pisarza
sędzią. W oryginale testamentu zap. zapisano jako „sądowego ziemskiego chełmińskiego”, zob. też
testament Agnieszki z Borowa Bolimińskiej, dok. nr 27, przyp. 3.
11
Piwnice, wieś w pow. toruńskim, woj. kujawsko–pomorskim.
9
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36. Testament Zofii ze Skalskich Zdunowskiej
Piątkowo, 7 IV 1632
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu do akt konsystorza chełmińskiego, ADPelp, C–11, k. 1–2. Testament do wpisu przedłożył 30 IX 1633 Sebastian Zdunowski, mąż testatorki.

[k. 1] W imię Trójcy Przenajświętszej.
Ja, Zofia [ze] Skalskich Zdunowska1, szlachetnego niegdy Wojciecha Skalskiego2 [i] szlachetnej Anny Skurgiewskiej3 małżonki, córka, w opiekuń[stwie]
szlachetnego tegoż Pana małżonka mego Pana Sebastiana Zdunowskiego4, także
i Pana Jakuba Piątkowskiego5, powinnego mego, do aktu tego za opiekuna obranego i na teraźniejszą wolę moją zezwalającego, bacząc się być śmierci podległą,
nad którą nie masz nic pewniejszego, z dobrym rozmysłem moim dobra, których
mi Pan Bóg powierzyć raczył, tak rozporządzam i proszę, aby to po śmierci mojej
do skutku przyszło.
Naprzód tedy, kiedy mnie Pan Bóg z tego świata powołać raczy, oświadczam
się, iż w wierze św. powszechnej umierać będę i Pana Boga prosząc, aby mi był
miłościw ducha mego w ręce Jego święte poruczam, a ciało żeby podług zwyczaju
chrześcijańskiego w kościele katolickim w Wapczu6 żeby pogrzebione było, o to
pilnie proszę. Któremu to kościołowi, gdzie ciało moje [k. 1v] leżeć będzie, leguję
i odlecam zł pol. 50 z dziedzicznych dóbr moich w Uściu7 będących. A te 50 zł ma
być dane gdzie[ś] na wieczny czynsz, albo też choćby tam zostały na ojczystych
dobrach moich, byle przystojny czynsz od nich co rok szedł, który należeć będzie
do kościoła wapczyńskiego na chwałę miłego Boga.
Item z osobna z tychże dóbr moich, ojczystych i macierzystych, dziedzicznych
w Uściu będących, leguję ks. plebanowi wapczyńskiemu8 zł pol. 16, za które proszę, aby miał za duszę moją Mszy 30, tamże w tym kościele, gdzie moje ciało leżeć
będzie, gdy czas upatrzy. Naprzód ciała mego odlecam szaty, te, którem od Pana
Cieżartowskiego wzięła ad rationem posagu, które jeżeli będzie chciała odkupić

Zofia Skalska (zm. po 30 IX 1633), córka Wojciecha z Uścia i Anny Skurgiewskiej, żona Sebastiana
Zdunowskiego (Zdanowskiego), ADPelp, C–11, k. 2.
2
Wojciech Skalski, zob. testament Macieja Wedelstedta, dok. nr 23, przyp. 31.
3
Anna Skurgiewska, żona Wojciecha Skalskiego, być może tożsama z córką Marcina i Gertrudy
Leskiej, APTor, AmChełmży 9, s. 314.
4
Sebastian Zdunowski (Zdanowski) (zm. po 30 IX 1633), syn Andrzeja z Żyglądu i Jadwigi Pieczewskiej, APTor, AmChełmży 9, s. 643.
5
Jakub Piątkowski, zap. tożsamy z Jakubem, który w 1624 obligował swą część w Piątkowie Adamowi Pruskiemu, APTor, AmChełmży 9, s. 597.
6
Wabcz, wieś w pow. chełmińskim, woj. kujawsko–pomorskim.
7
Uść, wieś w pow. chełmińskim, woj. kujawsko–pomorskim.
8
Ks. Mateusz Stawski, pleban nawrzyński i wapczyński. Ustanowiony w Wabczu w 1628, ADPelp,
C–13, k. 228v, 623; Visitationes 1647, s. 40; Visitationes 1667–1672, s. 63, 67.
1
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panna Magdalena, siostra moja, to jej pozwalam, aby jej to wolno było, o to proszę,
pieniądze oddawszy za nie do ręki małżonka mego.
Nadto wszystkie rzeczki moje, cokolwiek ich po mnie zostanie, zwłaszcza ruchome
jako sumy pieniężne, item ochędóstwo białogłowskie, które ze mną wziął, szlachetnemu Panu Sebastianowi Zdunowskiemu, małżonkowi memu, daję i daruje wiecznemi czasy. A to zawdzięczając chęć, pracę, starania i nakłady, które czynił i czyni na
poratowanie zdrowia mego. A co się tknie dóbr dziedzicznych nieruchomych, te na
siostry moje rodzone według prawa spadają. Zostawili mnie Pan Bóg jeszcze na tym
świecie, to sobie przestrzegam, aby mi wolno było testament znieść, odmienić, przydać i umniejszyć według prawa. Za egzekutora tego testamentu czynię i postanawiam
małżonka mego i ks. plebana szyniskiego9, który ten testament pisze. Proszę, aby ta
ostatnia wola moja skutek wzięła, a przeczyłliby kto temu, przyzywam go na sąd Boży.
Działo się w Piątkowie10 7 dnia kwietnia roku 1632.
Ja, ks. szyniski pleban zeznawam, żem ten pisał przy baczeniu jeszcze dobrym
będącej Pani Zofii Zdunowskiej, także i opiekuna będącego przy tym testamencie
Pana Jakuba Piątkowskiego podpisuję, który sam pisać nie umie, imieniem moim
i imieniem obojga ich.
(–) Christof Jaguszewski11 jako świadek
(–) Christof Gortatowski12 jako świadek
(–) Szczęsny Kijewski jako świadek

Pleban w Szynychu, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie.
Piątkowo, wieś w pow. chełmińskim, woj. kujawsko–pomorskim.
11
Krzysztof Jaguszewski (Jakuszewski), być może tożsamy z Krzysztofem, który w 1589 roku przejął
od brata prawa do majątku Jakuszewice po zmarłych rodzicach, APTor, AmChełmży 4, s. 419.
12
Zap. Krzysztof Gotartowski, syn Adama i Ewy Augustynowskiej, w 1623 roku oskarżony o współudział w napaści na braci Mieliwskich, APTor, ASczan 34, s. 15; APTor, AmChełmży 9, s. 502–504.
9

10
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37. Testament Barbary z Kukowskich Domaszewskiej
Wąbrzeźno, 29 VI 1632
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu w aktach konsystorskich biskupstwa chełmińskiego, ADPelp,
C–10, k. 214v–215. Testament do wpisu przedłożył 22 X 1631 Augustyn Chmielowic, proboszcz wąbrzeski, w imieniu Eustachego Domaszewskiego, męża zmarłej testatorki. Dokument wzmiankowany: M. Gołembiowski, Kilka uwag…, s. 170.

[k. 214v] W imię Trójcy Przenajświętszej. Amen.
Ja, Barbara Kukowska1, niegdy szlachetnie urodzonych Walentego Kukowskie2
go i Barbary Wilkowskiej3 małżonków, córka, a JMP Eustachego Domaszewskiego4 małżonka, w opiekuństwie tegoż JMP małżonka mojego, tudzież i P. Krzysztofa
Kukowskiego5, brata stryjecznego mojego, do aktu tego za opiekuna przybranego
i na teraźniejszą wolę moją ostatnią zezwalającego. Bacząc się być, jako i każdy
człowiek, śmierci podległa, nad co nic pewniejszego, a niepewniejszego nad godzinę śmierci i nie chcąc bez rozrządzenia dóbr moich mnie od Pana Boga powierzonych, gdy mnie Pan Bóg z tego świata powołać będzie raczył, schodzić, zaczym za
zdrowia mego i baczenia i rozumu zupełnego, z woli swej własnej dobrze się na to
rozmyśliwszy, takowe rozrządzenie czynię dóbr i rzeczy moich.
Naprzód, kiedy mnie Pan Bóg z tego świata powołać raczy, oświadczam się też
w wierze swej tej powszechnej umierać i wiek swój kończyć będę. A Panu Bogu ducha mego w ręce Jego poruczam, prosząc aby mi był miłościw. Ciało moje żeby wedle
zwyczaju chrześcijańskiego w kościele katolickim uczciwie pogrzebione było pilnie
proszę. Któremu kościołowi gdzie ciało moje leżeć będzie leguję i odliczam 200 zł
pol. na wieczny czynsz, tak, żeby ta suma na pewne miejsce oddana była, na którym
by nigdy nie ginęła, co na dyspozycję JMP małżonka oddawam. A czynsz który będzie od tej sumy oddawany, ma należeć ks. plebanowi tegoż kościoła, który Mszę św.
za duszę moją i rodziców moich raz na każdy tydzień odprawować będzie powinien.
Do klasztoru częstochowskiego odlecam 100 zł. Do kalwarii zebrzydowskiej6
także 100 zł.
JMP małżonkowi memu, który starając się o zdrowie moje, więc i na prawo starając się i dochodząc części dóbr moich i sum pieniężnych z Nogatu7 po rodzicach moich

Barbara Kukowska (zm. między 29 VI a 22 X 1632), córka Walentego i Barbary Wilkowskiej, żona
Eustachego Domaszewskiego, APGd, DzierzGr 2/1, k. 381v; ADPelp, C–10, k. 215v.
2
Walenty Kukowski z Nogatu i Kukowa (zm. przed 18 VIII 1629), ojciec testatorki, APGd, DzierzGr
2/1, k. 380v.
3
Barbara Wilkowska (zm. przed 18 VIII 1629), matka testatorki, APGd, DzierzGr 2/1, k. 380v.
4
Eustachy Domaszewski (zm. po 19 III 1638), mąż testatorki APGd, DzierzGr 2/1, k. 380.
5
Krzysztof Kukowski (zm. po 19 III 1638), syn Jana, brat stryjeczny testatorki, APGd, DzierzGr
2/1, k. 382.
6
W czasach sporządzania testamentu klasztor bernardynów i kalwaria na wzgórzu Żarek wraz z założonym w pobliżu miastem Zebrzydów. Obecnie jako miasto Kalwaria Zebrzydowska w woj. małopolskim.
7
Nogat, wieś w pow. grudziądzkim, woj. kujawsko–pomorskim.
1
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mnie należących, niemało pieniędzy swych wyłożył i nakładać jeszcze jemu nie mniej
przyjdzie, zapisuję i odlecam 3 500 zł pol. z sum, które są u JMP pisarza malborskiego8 i potomków JMP Borowskiego9. Z tą kondycją, aby tenże JMP małżonek mój, gdy
mnie Pan Bóg z tego świata powołać raczy, pogrzeb uczciwy ciału mojemu sumptem
swym sprawił i ubogim jałmużnę (którzy by Pana Boga za duszę moją prosili) podług
zdania swego dał. Więc co więcej sumy i interesów nad legata pomienione ad pia opera
JMP małżonkowi mojemu wyniesie, gdyż u JMP pisarza malborskiego wieczny czynsz
4 000 zł pol. z interesami, a u potomka JMP Borowskiego 1 300 zł pol. [z]najdują, to
wszystko Panu małżonkowi mojemu leguję i zapisuję.
Za egzekutora tego testamentu i ostatniej woli mojej upraszam i naznaczam JMP
małżonka mego, pilnie prosząc, aby tę ostatnią wolę moją po śmierci mojej bez wszelakiej odwłoki do skutku przywiódł i temu testamentowi memu dosyć uczynił. Który
zachowuję sobie jeszcze odmienić, poprawić i kasować podług upodobania mojego.
Działo się w Wąbrzeźnie dnia 29 czerwca roku Pańskiego 1632.
Który testament, że IMM mianowani podpisani prosiłam.
(–) Szczęsny Wiewierski10 jako opiekun uproszony od JMP Barbary Kukowskiej
Domaszewskiej
(–) Krzysztof Kukowski jako brat i opiekun przyrodzony
(–) Jerzy Pniewski mpp
(–) Augustyn Chmielowic11 jako proszony ręką własną napisał
(–) Franciscus altarista
(–) Stanisław Wiewierski12 przy tym będąc świadek uproszony
(–) Samuel Sędzicki13 jako świadek i proszony
(–) Szczęsny Pniewski
(–) Eustachy Domaszewski mpp

Jerzy Pieczewski (zm. po 1650), pisarz ziemski malborski 1617–1650, wicewojewoda malborski
1633–1641. Wraz ze Stanisławem Borowskim opiekun testatorki po śmierci jej rodziców, APGd,
DzierzGr 2/1, k. 280v; UPKr, nr 563, 1482.
9
Zap. chodzi o Stanisława Borowskiego z Zawdy (zm. przez 1638), który w 1629 występował jako
opiekun testatorki przy spisywaniu intercyzy ślubnej z Domaszewskim. Synem Stanisława był Ludwik
Borowski, dziedzic części Białochowa i Białochówka, APGd, DzierzGr 2/1, k. 380v, 430, 782v.
10
Szczęsny Wiewierski, zap. tożsamy z dzierżawcą starostwa golubskiego i brodnickiego w 1634
roku, przyszłym burgrabią grodzkim pomorskim (1644–)1646–1649, APTor, ASczan, syg. 21, s. 3;
APPoz, BydGr 52, k. 20 (30 X 1644); Dachnowski, Herbarz, s. 222; Czaplewski, Senatorowie, s. 65,
87; UPKr, nr 1500.
11
Ks. Augustyn Chmielowiec (Chmielewicz, Chmielewski), od 1625 komendarz płużnicki, od 1630
komendarz wąbrzeski, jako archiprezbiter i proboszcz wąbrzeski notowany już w 1642, ADPelp, C–9,
k. 22v; ADPelp, C–10, k. 73v, 120, 215v; ADPelp, C–13, k. 433v.; ADPelp, C–13, k. 711v.
12
Stanisław Wiewierski (żyjący 1649), syn Szczęsnego, dzierżawcy starostwa brodnickiego, Dachnowski, Herbarz s. 222: po kompilacji przez wydawcę dwóch rękopisów, filiacja niejasna, por. Biblioteka Narodowa w Warszawie, rkps 3143, k. 709; Niesiecki, Herbarz VI, s. 565 (Niewierski).
13
Samuel Sędzicki z Sędzic (zm. po 1641), mąż Zofii Kukowskiej, siostry stryjecznej testatorki, APGd,
DzierzGr 2/5, k. 99v.
8
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38. Testament Elżbiety z Cemów Polencowej
Dzierzgoń, 20 IX 1632
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu w księdze grodzkiej dzierzgońskiej, APGd, DzierzGr 2/1, k. 61v.
Testament do wpisu przedłożył 28 V 1633 Krzysztof Polenc, syn testatorki.

[k. 61] Ehr[bare]n und Namh[aftige] Wollw[ertesten] Herrn richter und schöppen,
vor denenselben erscheine ich, Elisabeth eine geborne von Cemen1, mit bei mir
habenden und ad hunc actum constituirten krigischen vormunde, dem edle Stanislaw
Augustinowsky2, uf Christburg unterhoubtman, in eigener gesunder person frey
und offentlich beybringende, nachdem der Wolledle Gestrenge Veste Christoph von
Polentz3 uf Habersdorff4 etc. erbsaß alle onera, des hofes Lautensee5, und des dazu
gehörigen dorffs Ankemit6, so in wehrendem kriege wüste und öde gelaßen, und
nachmalen von allerlei kriegsvolck, in die euserste ruin versatzt, von anfang biß hero
getragen und außgestanden nicht allein, welche onera fundamentis sufficientibus alß
offentlichem general auffbott naher Graudentz, jährlicher zum Sthum geshehener
musterung, und gegebenen brandschatzung dem feinde, klerlich zu beweisen, sondern
selbte örter auch in allem pro viribus defendiret und noch nicht unterlaßen thut, vor
eins. Vors ander, weil wollerwenter Christoff von Polentz nun mehr von dato an mir
auß kindlicher liebe und trewe in meinem hoch alter die sustentaun [s] und aliment
zu meinen lebetag giebet, alß will ihre sie bevor vor obgedachte wilfährigkeit leb und
treu ich oder meine erben schuldige ergötzligkeit werden laßen. Zu dem so tradire und
ubergebe umb allerhand obiger und wichtiger ursache ich, auß frey edelem gemuth
und guttem willen, meine beide eigene gütter, alß den hof Lautensee so 10 huben und
daz dorf Ankemit so 12 huben in sich halten, mit allen gerechtigk[eiten] pertinen[ten]
zugengen, nützungen und sonsten, wie die in ihren richtigen grentzen nahmen haben
mögen, Ihme Christoff von Polentz, und seine leibserben zu einen wahren pfande zu
gebrauchen und damit alß mit seinem eigen gutte zu gebahren, solange mir Gott der
Allmechtige das leben fristet. Nach meinem tode aber legire und verordne besagten
hoff Lautensee und Ankemit ich, krafft verliehenen rechten, in der allerbesten und
bestendingsten form, eben diesem Christoff von Polentz meinem eltesten sohne, also

Elżbieta Cema (Czema, von Zehmen) (zm. przed 18 V 1633), córka Krzysztofa i Gertrudy von
Kracht, żona Albrechta von Polentz, APGd, AmSztumu 524/5, s. 202; APGd, AmSztumu 524/6,
s. 205, 240; APGd, DzierzGr 2/1, k. 60.
2
Stanisław Augustynowski (zm. przed 5 XII 1650), syn Jana podstarościego malborskiego i Zofii Tesmer, podstarości kiszporski (dzierzgoński), burgrabia malborski 1648, APGd, DzierzGr 2/1, k. 26v,
238; UPKr, nr 1442.
3
Krzysztof von Polentz (zm. po 1648), syn Albrechta von Polentz i testatorki, APGd, DzierzGr 2/1,
k. 319; APGd, DzierzGr 2/3, k. 54v.
4
Habersdorff, zap. dziś Kamieniec (Suski), wieś w pow. iławskim, woj. warmińsko–mazurskim.
5
Jeziorno (Lautensee), wieś w pow. sztumskim, woj. pomorskim.
6
Ankamaty (Ankemitt), wieś w pow. sztumskim, woj. pomorskim.
1
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und dieser gestalt, daz mehrgemelter Christoff von Polentz, und seine leibeserben
gedachte gütter realiter et actualiter besitzen, und weil er die gebewder gedachten
hoffs und dorffs de novo repariren, durch die tawer aufsbauung gleichsam duppelt
erkauffen, und also wert die maß große unkosten spüllern müßen, die selben gebawder
ohn einigen entgelt und keiner tax unterworffen zu sein erb und eigentlich behalten
sollen. Und sollen die andern meine erben zu den wüsten huben allein worunter
zu seinem theil auch herr legatarius gemeint, zu gleichen theil admittirt vor wüste
wie sie gefunden auch der gestalt künftig, von denen hochadelichen landgerichten
taxiret von herrn legatarum pro vera et legittima possesione, nach entrichtung der
cohereden erb und eigentlich zulaßen werden. Doch daz die cohereden der aufgangen
expensen wegen des general auffbots, der jährlichen musterung den brandschatzung
und andere unkosten herren legataren und possesoren, eh und wan die entrichtung,
wegen der taxirten huben vergenüget, ieder auß seiner eigenen bekommenden quota,
abzutragen und gentzlichen zu vorgleichen schuldig sein sollen. Solche ubergab legat
und ordnung, bitte ich den actis publicis zu ingrossieren, und umb die gebühr sub
civitatis sigillo zu extradiren. Gleuch wie nun dieses gebührende ein gebracht, fleissig
verlesen und der billigkeit befunden. Also ist es inhalts dem petito angenommen,
umb mehren zu gemüstes bewährung mit unser der stadt insigell bekräfftiget und
copia extradieret worden.

39. Testament Jerzego Trebnica
Toruń, 8 VII 1633
Oryg. w postaci oświadczenia testatora przed ławą toruńską w czystopisie i protokole, APTor, AmT,
Kat. II, IX–31, k. 296–297; APTor, AmT, Kat. II, IX–31a, k. 363–363v.

[k. 296] Naprzód oddawszy Panu Bogu duszę i ciało swoje poleciwszy1, dobra
swoje po sobie zostałe tak rozporządzam i obowiązuję synowce swoje, mianowicie
IMM Pana Jerzego, Pana Stanisława i Pana Jana Trebniców2 , pod Bożą bojaźnią
i miłością, którą powinni stryjowi swemu, aby mi pogrzeb uczciwy i ciału memu
wyrządzili, a ciało moje aby pochowali w Toruniu, w kościele Matki Bożej3, o co
się z pilnością u senatu toruńskiego starać, wszak resta [s] która nad legata się
znajduje, wyniesie.

Jerzy Trebnic (zm. między 8 a 14 VII 1633), syn Jerzego, brat Franciszka, APTor, AmChełmży 9,
s. 243; APTor, AmT, Kat. II, IX–24, k. 301v.
2
Jerzy, Stanisław i Jan Trebnicowie, synowie Franciszka i Zofii Wypczyńskiej, APTor, AmT, Kat. II,
IX–24, k. 305, 307v; APTor, AmChełmży 10, s. 295, 308, 499.
3
Kościół Wniebowzięcia NMP w Toruniu.
1
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A to institutio haeredis fundamentem jest każdego testamentu, tedy [k. 296v]
przerzeczonych trzech PP Trebniców synowców moich, haeredes meos nomino et
instituo, a zatym te legata ordynuję.
Z dóbr moich i tej sumy, która jest u JMP Wojciecha Dorpowskiego4 leguję
wprzód synowcowi swemu, Panu Jerzemu Trebnicowi, który mi był zawsze przychylny i dogodny 1 000 zł pol. i dzieciom jego wszytkie szaty. Panu Stanisławowi
Trebnicowi, synowcowi memu te 400 zł, którychem mu pożyczył odkazuję. Pana
Jana Pan Bóg ubłogosławił obficie i życzę mu tego, aby mu dalej szczęście służyło.
Odkazuję mu parę koni i rzebca [s].
Ubogim tu w Toruniu na szpital, gdzie się widzi PP prowizorom, pauperum
leguję 100 zł pol.
Jawie, służebnicy mojej trzy krowy i 15 zł odkazuję. Z Panem gospodarzem
proszę, aby się we wszem słusznie obeszli PP synowcowie i co mu przyjdzie, za co
aby porządnie zapłacili.
Szkatułę, w której nie masz żadnych pieniędzy jeno cyrografy, do schowania
oddawam IMPP sądowym, a kluczyk do niej zostawam u Pani gospodyni Danielowej Cyrulikowej do rewizji Panu Jerzemu Trebnicowi, synowcowi memu.
Długi moje są te
JMP Dorpowski Wojciech miał dać na św. Jan [24 VI] zł pol. 2 000.
JMP podstarości we Gzinie5 10 zł i za się, za 4 ½ ćwiertni owsa po gr 20.
W Dąbrówce6 za 11 ćwiertni owsa po gr 16 chłop Karas winien oddać.

Zap. Wojciech Dorpowski ze Skłudzewa (zm. przed 1663), syn Michała i Marii von der Linden,
APGd, DzierzGr 2/1, k. 419; TD, Grodzkie i ziemskie >Pyzdry> Część 1; 5495 (nr 153) 1663.
5
Gzin, wieś w pow. bydgoskim, woj. kujawsko–pomorskim.
6
Być może Dąbrówka, wieś w pow. wąbrzeskim, woj. kujawsko–pomorskim, lub Dąbrowa Chełmińska, wieś w pow. bydgoskim, woj. kujawsko–pomorskim, w pobliżu Gzina.
4
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40. Testament Doroty z Moszczyńskich Czarlińskiej
Kamlarki, 15 VIII 1633
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu do ksiąg konsystorza chełmińskiego, ADPelp, C–11, k. 14–14v.
Testament do wpisu przedłożyli 30 I 1634 egzekutorzy.

[k. 14] W imię Trójcy Przenajświętszej.
Ja, Dorota Szarlińska1 z Mosczonego2 , zdrowa na zmyślech i baczeniu będąc,
wiedząc o tym pewnie, że tu na tym doczesnym świecie mieszkania trwałego nie
mamy, ale do onego wiecznego wszyscy zmierzamy, zaczym będąc ciężką chorobą od Pana Boga Wszechmogącego złożona, czasu jeszcze do rozporządzenia
rzeczy moich zdrowego nieco mając, duszę moją sakramentami świętymi wprzód
opatrzywszy, testament albo raczej ostatnią wolę substancji swojej, przy bytności
ks. Mateusza Stańskiego3, plebana wapczyńskiego i innych szlachty niżej pomienionej, rozporządzić umyśliłam.
Naprzód, jeżeli mię Pan Bóg z tego mizernego świata powołać raczy, duszę
moją Panu Bogu w ręce oddaję, ciało zaś grzeszne moje, w wierze katolickiej wychowane, w kościele ojców franciszkanów w Chełmnie według zwyczaju chrześcijańskiego aby pochowane było, bardzo pilnie i gorąco proszę. Na co też onym 100 zł
substancji mojej niżej mianowanej leguję, żeby za moją duszę Pana Boga prosili,
która to substancja i suma jest przy JMP Janie Orłowskim4 na dobrzyńskiej [ziemi]
we wsi nazwanej Grodzen5 pożyczona i zapisem ksiąg bobrownickich obwarowana.
1 000 zł pol., od których dać mi powinien płatu na każdy rok zł 100 pol. prowizji
własnej mojej od czterech lat po sobie idących, aż do roku 1633, zatrzymanych do
św. Jana Chrzciciela [24 VI], z której to sumy zatrzymanej u Pana Orłowskiego
400 zł pol. płatu i interesu urosło. Z tych tedy 400 zł pomienionych jedno 100 zł
pol., jeżeli mię weźmie Pan Bóg z tego mizernego świata, leguję ojcom franciszkanom do Chełmna, ojcom do Skąpego 50 zł, aby Pana Boga za duszę moją prosili.
Do Kikoła6 na ornat czarny, żałobny [k. 14v] 50 zł pol., który Pan Odrowski kupić
ma za te pieniądze i oddać go temuż kościołowi powinien będzie, co uczyni tej legacji wyżej mianowanej 200 zł pol. Zostaje jeszcze drugie 200 zł reszty tego płatu
i interesu w dyspozycji Panu Maciejowi Odrowskiemu7 zięciowi memu, które aby
według zlecenia i żądania mego dysponował, obowiązując go tym testamentem, aby
tej ostatniej woli mojej dosyć uczynił.
Dorota Moszczyńska (Moszczeńska) (zm. między 15 VIII 1633, a 30 I 1634), żona Czarlińskiego
z Kamlarek, skądinąd nieznani, ADPelp, C–11, k. 13v.
2
Moszczonne, wieś w pow. lipnowskim, woj. kujawsko–pomorskim.
3
Ks. Mateusz Stawski, zob. testament Zofii ze Skalskich Zdunowskiej, dok. nr 36, przyp. 8.
4
Może Jan Orłowski ze Storlusa, syn Macieja i Justyny Brandt, APTor, AmChełmży 9, s. 183, 658.
5
Grodzeń, wieś w pow. lipnowskim, woj. kujawsko–pomorskim.
6
Kikół, pow. lipnowski, woj. kujawsko–pomorskie.
7
Maciej Odrowski, identyczny z nabywcą części Kamlarek w 1626 r. od Behmów, mieszczan toruńskich, APTor, AmT, Kat. II, IX–25, k. 603v.
1
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Rzeczy jeszcze moich ruchomych zostaje przy rodzonym bracie moim JMP
Macieju Mosczyńskim, jako czamara, płótna, obrusy, ręcznik, tuwalnie, bawełny,
których nie specyfikuję, tylko według dobrego sumienia, aby tejże córce mojej Mariannie, teraźniejszej Pani Odrowskiej oddane były, także kilkadziesiąt zł pol. przy
tymże Panu bracie moim, tejże córce mojej zlecam, które rozumiem, że według
powinności i Boga oddane będą. Zostaje w cale 1 000 zł monety pol., które leguję
i zapisuję wiecznymi czasy temuż Panu Maciejowi Odrowskiemu i małżonce i potomkom jego.
Egzekutorem czynię tego testamentu Pana Macieja Odrowskiego, zięcia mego,
przy bytności ks. Mateusza Stawskiego plebana wapczyńskiego i szlachty niżej pomienionej, którzy się rękami na ten testament jako świadkowie podpisują. Onego
po wtóre prosząc, aby ten testament do skutku swego przywiódł, onego po wtóre
sumieniem obowiązując.
Działo się to w Kamlarkach8, w dzień Panny Maryi Zielnej [15 VIII] roku Pańskiego tysięcznego sześćsetnego trzydziestego trzeciego.
Na co dla lepszej wiary ja ks. Mateusz Stawski pleban wapczyński, którym ten
testament przy dobrym baczeniu wyżej pomienionej Pani Doroty z Mosczonego
Szarlińskiej pisał, ręką swą własną się podpisuję idem qui supra.
(–) Jan Ludowicz ręką własną jako świadek
(–) Fabian Stawicki jako świadek
(–) Wawrzyniec Łoktowski9 jako świadek ręką swą

8
9

Kamlarki, wieś w pow. chełmiński, woj. kujawsko–pomorskim.
Wawrzyniec Łoktowski (zm. po 1633), syn Tomasza, APTor, AmChełmży 9, s. 535.

41. Testament Samuela Konarskiego, wojewody malborskiego
Piotrków, 29 XI 1634
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu do ksiąg grodzkich przedeckich, AGAD, Przedecz Gr 71,
k. 372v—376v. Testament do wpisu przedłożył 1 III 1641 Jan Przywidzki, świadek. Dokument wzmiankowany: Boniecki, Herbarz XI, s. 50.

[k. 372v] W imię Pańskie. Amen.
Iż nie jest nic pewniejszego nad śmierć i nic niepewniejszego nad godzinę
śmierci, należy człowiekowi chrześcijańskiemu wcześnie o rozrządzeniu domu swego myśleć, nie dopiero kiedy się za następującą chorobą, a zatem i śmiercią, czasu
mieć nie będzie. Przeto ja, Samuel Konarski1 wojewoda malborski, zdrowy z łaski
Samuel Konarski (zm. 30 IX 1641), syn Samuela i Heleny Konopackiej, chorąży pomorski 1608–1618,
kasztelan gdański 1618–1626, wojewoda pomorski 1626–1629, wojewoda malborski 1629–1641, staro1
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Bożej będąc na ciele i umyśle, a będąc przedtym częstemi od Pana Boga chorobami,
a bliski śmierci napomniony, tę ostatnią wolę moją i testament mój według największej jaka może być według prawa ważności, postanawiam i czynię.
Naprzód duszę moją Panu Bogu Wszechmogącemu, Stworzycielowi memu,
Najświętszej Pannie Maryi, Matce Bożej i Wszystkim Świętym, z tą jaka może być
największą pokorą i uniżeniem, w św. Boskie ręce Jego poruczam i oddaję Jego
św. miłości, prosząc, żeby mię nie według grzechów moich sprośnych, któremim
niełaskę i gniew Jego przeciw sobie pobudzał, sądził, ale według niewymównego
miłosierdzia Swego, grzechy moje odpuściwszy, do chwały Swojej św. duszę moją
przyjąć raczył. W religii katolickiej rzymskiej, jakom jest urodzony i w niej wychowany, takem też przez wszystek wiek życia mego w niej statecznie trwał i w niej
umrzeć za łaską Bożą pewnie sobie obiecuję i ślubuję.
Ciało moje grzeszne w kościele topolińskim 2 w grobie rodziców3 moich miłych
bez wszelakiej próżnej pompy schować mają takim sposobem. Truna, w którą ciało ma być złożone, niechaj będzie z drzewa płótnem a smołą obwarowana, kirem
czarnym obita. Ciała mego niechaj nie ubierają w żadne drogie szaty, ale gzło długie, którym by się ciało okryło, z płótna prostego grubego domowego niechaj mi
w grób dadzą. Truna niechaj nie będzie nakryta aksamitem, ale suknem prostym
czarnym. Niechaj wiozą ciało moje parą koni do grobu, gdyż nie baczę, żeby ich
było więcej potrzeba. Gdy do grobu ciało moje doprowadzą, niechaj mi nie budują
żadnych katafalków ani majestatów w kościele, bo zaprawdę nie może to być bez
obrazy Bożej, żeby ciało i ścierw człowieka grzesznego (jakim ja jest), który nic
dobrego przez wszystek wiek żywota swego nie czynił, [k. 373] miało być złożone
w kościele przed ołtarzem, gdzie Chrystus Pan w Najświętszym Sakramencie jest
obecnym, z taką pompą i z takim majestatem, z jaką pospolicie tu w Polsce ciała
ludzkie chować zwykli. Na co się bowiem jeszcze ma pysznić proch i ziemia idąc
do grobu po śmierci? Złożą tedy ciało moje bez wszelakiej pompy na gołą ziemię.
Trunę czarnym suknem nakrywszy, a po odprawieniu Mszy świętych i egzekwii
włożą mię do grobu rodziców moich. Co wszystko żeby tak, a nie inaczej odprawiono, tą ostatnią wolą moją proszę o to najmilszej małżonki mojej i PP opiekunów,
gdyż nie przyczyta [s] tego nikt jakiemu skąpstwu jej abo niedostatkowi, kiedy się to
sta dzierzgoński, kiszewski i skarszewski, żonaty 1v. 1611 z Zofią Osieczkowską, 2v. z Dorotą Żalińską,
3v. z Izabellą Karnkowską, pochowany w Topolnie, płyta nagrobna (obecnie zatarta) z herbami: Kolczyk, Odwaga, Chomąto, Wczele i inskrypcją: D.O.M. Hic heros cernitur. Illustrissimus Samuel Konarski, quem primum Pomerania signiferum, deinde Gedanensis ora castellanum, demum Pomerania et
Mariaeburgum palatinum, Kiszeviensem, Skarszeviensem, Kiszpurgiensem capitaneum, patria semper
patrem suspexit. Quem Illustrissima Izabella a Karnkow, coniunx lectissima, lachrimis cum caelit. Hoc
victuris cineribus marmor erigit. Vixit annos 53. Obiit 1641, pridie calendis Octobris, Dachnowski,
Herbarz, s. 94; UPKr, nr 427, 633, 830, 921; Czaplewski, Senatorowie, s. 104, 109, 175; PSB XIII, s. 470;
SBPN II, s. 429–430; Oracki, Słownik I, s. 137; Uczniowie — sodalisi…, s. 159.
2
Kościół w Topolnie, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie.
3
W Topolnie płyty nagrobne rodziców testatora, Samuela (zm. 22 III 1608) chorążego pomorskiego,
z herbami i z inskrypcją, oraz Heleny Konopackiej (zm. przed 1597) z inskrypcją, APTor, AMT, Kat.
II, IX–15, k. 324v; Dachnowski, Herbarz, s. 93.
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każdemu powie, że tak[a] była wola moja. Raczej to co się miało wydać na tę próżną
pogrzebową pompę, niechaj to obróci małżonka moja na ubogich, na Msze święte
do klasztorów, żeby za mię grzesznego Pana Boga prosili.
Strony kościoła mego topolińskiego, który żadnej fundacji statecznej nie ma, tak
postanawiam. Iż nieboszczyk Pan ociec mój4 zapisał był księgami grodzkimi bydgoskimi wyderkaufowym sposobem na części w Małociechowie5 funduszu kościołowi topolińskiemu 2 000 zł, którą zaś majętność dla długów, które miał, zastawił
był Panu Franciszkowi Trebnicy6, ów pierwszy zapis kościelny na tejże majętności
zeznawszy, przyszło mnie po śmierci nieboszczyka Pana ojca mego, oswabadzając
długi jego, tę część Panu Ostrowickiemu7 przedać, ażeby ta suma kościołowi nie
ginęła, asekurowałem ją księgami miejskimi świeckimi kościołowi na inszej majętności mojej, Cielieszynie Wielkim8 i do tego czasu płaciłem zawsze czynsz kościołowi dobrze więcej niżeli przychodziło, opatrując sługi kościelne, żeby chwała
się tego Boga w tym kościele nie ustawała. Teraz, iż fundusz ten od nieboszczyka
Pana ojca postanowiony, na drogość czasów teraźniejszych na wychowanie kapłana
i sług kościelnych wystarczyć nie może, żadną miarą przestrzegając ja tego, żeby ta
fundacja rodziców moich miłych za czasem nie upadła, kupiłem u PP Cieleskich,
nieboszczyka Pana Macieja Cieleskiego9 synów część [k. 373v] ich w Cieleszynku10
kościołowi bliską, który jest circiter 8 abo 9 włók chełmińskiej miary i puściłem to
do wiernych rąk do dalszego postanowienia ks. Prokopowi Skępskiemu, któremu
dałem i prezentację na plebanię topolińską, z którym uczyniłem strony tej majętności pewny kontrakt sub ratihabitione JM ks. biskupa11, ażbym około tego co gruntownego z JM postanowił, który to kontrakt acz jeszcze z obydwu stron od nas nie
jest podpisany, gdyż ks. Skępski bez ratyhabicji JM ks. biskupa tego uczynić nie
chciał, przyjdzie to jednak za Bożą pomocą prędko do efektu, bo inaczej musiałby
się ks. Skępski dawną fundacją nieboszczyka Pana ojca kontentować, a Cieleszynko puścić, które ponieważem [s] na to kupił, żebym je kościołowi in perpetuum
rezygnował, co życzyłbym jak najprędzej, postanowiwszy co pewnego w tej sprawie z JM ks. biskupem kujawskim do efektu przywieść. Tedy jeśliby mię Pan Bóg
tak długo nie chował na tym świecie, żebym to mógł uspokoić za żywota swego,
tedy tę wolę moją potomkom moim pod błogosławieństwem ojcowskim oznajmuję,
żeby tej części w Cieleszynku przez mię na chwałę Bożą kupionej, w dział między
Samuel Konarski (zm. 22 II 1608), syn Michała i Doroty Wulkowskiej, chorąży pomorski 1570–
1608, Dachnowski, Herbarz, s. 93; UPKr, nr 829.
5
Małociechowo, wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.
6
Franciszek Trebnic, zob. testament Macieja Wedelstedta, dok. nr 23, przyp. 27.
7
Osoba niemożliwa do jednoznacznej identyfikacji.
8
Cieleszyn, wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim, w 1638 roku dochody ze wsi zapisał
testator kościołowi w Topolnie, SGKP XII, s. 397 (Topolno).
9
Maciej Cieleski z Cieleszynka (zm. po 1603), syn Jakuba i Reginy Sławianowskiej, APPoz, BydGr
25, k. 21, 156v.
10
Cieleszynek, wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim, obecnie brak w oficjalnym wykazie miejscowości. Miejscowość dziś zap. w obrębie Cieleszyna.
11
Maciej Łubieński (zm. 1652), biskup kujawski 1631–1642, arcybiskup gnieżnieński i prymas, PSB
XVIII, s. 491–493, Nitecki, Biskupi, kol. 267.
4
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się nie puszczali, ale żeby abo sami, kiedy do lat przyjdą, abo też PP tutorowie
(którym moc zupełną w tym dawam), jeśli to według prawa może być warowno [s],
porozumiawszy się z JM ks. biskupem kujawskim tak sobie w tej sprawie postąpili.
Pozwać przyjdzie ks. topolińskiego, gruczyńskiego i niewieścińskiego plebanów
per litteras cridae przed JM ks. biskupa, abo jako się jurystom i ludziom duchownym będzie zdało, do brania pieniędzy sumy 2 000 zł in vim reemptionis na Małociechowie przez nieboszczyka Pana ojca zapisanych, a potym przez mię księgami
świeckimi na Cieleszynie temuż kościołowi asekurowanych, gdyż to jedna suma.
Na owym terminie wyżej mianowani plebani (abo też sam pleban topoliński jeśli
tutum, bo zda mi się, że samemu plebanowi czynsz od tej sumy należy, czego snadnie się w erekcji kościelnej doczytać), niechaj kwitują sukcesorów moich z obydwu
tych zapisów, tak na Małociechowie przez [k. 374] nieboszczyka Pana ojca mego,
jako i na Cieleszynie przez mię zeznanych, a loco solutionis tych 2 000 zł sukcesorowie moi abo tutorowie ich niechaj zaznają rezygnacją in perpetuum tej części
Cieleszynka kościołowi topolińskiemu, abo tegoż kościoła plebanowi i sukcesorom jego, plebanom topolińskim pro tempore existentibus iis conditionibus, żeby
z tej fundacji pleban powinien na wychowanie swoje chować organistę dobrego
i kantora porządnego, żeby się chwała Boża decenter zawsze odprawowała, a pro
necessitatibus ecclesiae, żeby zawsze annuatim z tychże dóbr dawał ks. pleban do
rąk kościelnych kościoła topolińskiego pro necessitatibus ecclesiae 20 zł, tak jakom
też o tym kontrakt z ks. Skąpskim uczynił. Ius patronatus circa haeredes catholicos
bonorum Topolno possessores ma zawsze zostawać. Inwentarz tak kościelny, jako
i tejże majętności, podług tej intercyzy, którąm z ks. Skępskim spisał, spisać mają.
A cokolwiek się successu temporis, tak w kościele, jako i w tej majętności przyczyni, abo per legata ludzi pobożnych przybędzie, to do inwentarza przypisać.
Na szpital topoliński, który żadnego opatrzenia nie ma, leguję 300 zł (jeżeli
za żywota mego inaczej nie będzie opatrzony), które pieniądze we dwie lecie po
śmierci mojej mają być dane na pewne miejsce, abo na ratusz do którego pobliższego miasta, abo do Chełmna, abo też do Świecia, abo do Torunia, gdzie się będą
mogli najlepiej za większym czynszem udać, za który czynsz od tych pieniędzy
przychodzących, żeby ubogim pięciorgu (gdyż się ich tam więcej wychować może),
sukna do sukien na każdy rok na Trzy Króle [6 I] na jarmark toruński kupiono,
postanawiam, a gdzieby też którego roku suknie dobre mieli, tedy ten czynsz abo
do drugiego roku zachować, żeby się ich więcej przyodziało, abo więc te pieniądze
na pożywienie im rozdzielić, abo na insze potrzeby szpitalne obrócić się mają. Te
pieniądze mają być oddawane do rąk szpitalnych prowizorów, których sukcesorowie moi z majętności moich ludzi pobożnych upatrzywszy, obrać i naznaczyć mają,
którzy tymi pieniędzmi dysponować mają.
[k. 374v] Ks. plebanowi topolińskiemu na gospodarstwo do Cielesinka leguję 4
woły dobre do roboty, które do inwentarza tamtej majętności niech będą przypisane, żeby je zaś sukcesorowie jego przy tejże majętności w inwentarzu zostawili jego
sukcesorowi plebanowi topolińskiemu, a niechaj Pana Boga za mię prosi i trycezymę za duszę moją odprawi. Ojcom franciszkanom do Chełmna leguję zł 30, ojcom
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dominikanom tamże w Chełmnie także 30 i ojcom bernardynom do Świecia także
30 zł, a w każdym klasztorze do których te legata oddane będą, proszę żeby za duszę moją trycezymę odprawiono i Pana Boga za mię proszono. Organiście Adamowi,
który z dawności przy kościele topolińskim służy, leguję zł 20. Księdzu, który przy
śmierci mojej będzie leguję zł 30, który także 30 Mszy za mię odprawi. Te legata, jeżeli w szkatule będzie tak wiele pieniędzy, niech będą zaraz uiszczone, jeżeli gotowych
nie będzie, tedy w pół roku najdalej po śmierci, choćby dobrze cokolwiek bydła abo
owiec z Kiszewy12 na to sprzedać, wszak nie tak wielka suma, rozumiem to o małżonce mojej najmilszej, że to chętnie uiści z miłości tej, którąm po niej zawsze doznawał.
A iż Pan Bóg z łaski i opatrzności swojej św. z małżonką moją teraźniejszą
Panią Izabellą Karnkowską13 dać mi raczył potomstwo czterech synów14, tedy
opiekuny onym naznaczam. Naprzód matkę ich samą Panią Izabellę z Karnkowa Konarską wojewodzinę malborską, kiszewską starościnę, za najprzedniejszą
opiekunkę, dokąd wdowiego stanu nie odmieni. Przy której też administracja dóbr
i wychowanie dziatek, dokąd za czwartego męża nie pójdzie, niech zostawa, z dokładem jednak PP opiekunów inszych ode mnie naznaczonych i radą ich strony
wychowania i ćwiczenia ich w naukach, gdyż lepiej się na tym mężczyzna niżeli
białogłowa rozumie, do niej naznaczam opiekuny dziatkom moim, JMP Mirosława
Konarskiego15 podkomorzego malborskiego i JMP Samuela Grabskiego16 starostę
brzeskiego, których i dla Boga proszę, żeby się tej pracy podjąć raczyli. Małżonki
mojej osobliwie o to proszę, żeby dziatki ze mną spłodzone wychowała w bojaźni
Bożej i w cnotach chrześcijańskich, taka [k. 375] jest bowiem ludzkiej natury przewrotność, że jeżeli dobrym wychowaniem nie będzie naprawiona, snadnie i najlepsze ingenia natury przewrotnością mogą być zepsowane, co wiela przykładów
snadno się dowieść może, że dzieci choć z dobrych rodziców zrodzeni, za złem
wychowaniem nader złe i przewrotne bywały, tak iż bestiami raczej, aniżeli ludźmi
narodzić się im lepiej było, a przeciwnem sposobem i ze złych rodziców dziatki za
dobrem wychowaniem i ćwiczeniem ludźmi dobremi i Ojczyźnie pożytecznemi
bywały. Niechaj tedy będą dziatki moje wychowne w bojaźni Bożej i pobożności
wszelakiej. Herezji i sekt rozmaitych i nowych około wiary nauk i subtelności, jako
zarazy jakiej niechaj się strzegą. Do wierze i religii katolickiej rzymskiej, w której
Stara Kiszewa, wieś w pow. kościerskim, woj. pomorskim.
Izabella Karnkowska (zm. po 1644), córka Jana Stanisława wojewody płockiego i Zofii Rokszyckiej, 1v. żona Krzysztofa Garwaskiego, 2v. żona N. Kiełczewskiego, 3v. 1630 żona Samuela Konarskiego, testatora, APGd, DzierzGr 2/1, k. 16, APGd, DzierzGr 2/2, k. 13v.
14
Mikołaj (zob. testament Stanisława Mikołaja Konarskiego, dok. nr 69, przyp. 1), Jan, Andrzej
i Adam Zygmunt (chrzest 11 X 1634 w Tucznie, krótko przed spisaniem testamentu przez ojca), a także
urodzeni później synowie Michał i Samuel — jednak umrą wcześnie, w wieku 8 i 11 lat, Dachnowski,
Herbarz, s. 94; TD, Metrykalia >Katolickie> Część 3, 19009 i 19010 (Tuczno).
15
Mirosław Konarski, podkomorzy malborski, brat stryjeczny testatora, zob. testament Mirosława
Konarskiego, dok. nr 68, przyp. 2.
16
Samuel Grabski (zm. 1660), starosta brzeski 1630–1644, późniejszy podkomorzy inowrocławski
1645–1652, według Uruskiego mąż nieznanej z imienia siostry testatora, UKuj, nr 295, 717; Uruski
VII, s. 157.
12
13
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są zrodzeni i wychowani mają być, niech statecznie trwają, która nie tylko tak wielu królów i książąt, ale co daleko większa i dawniejsza rzecz jest, do Wszystkich
Świętych powszechną matką jest i w której społeczności daleko szczęśliwsza rzecz
jest umrzeć, aniżeli się kiedy narodzić, gdyż lepiej by się człowiekowi nigdy nie
rodzić, aniżeli w tej wierze nie umierać.
Życzyłbym przeto, żeby dziecinne lata swoje, naprzód w roku piątem i szóstym doma, przy pedagogu czytać i pisać nauczywszy się, strawili. Do Ornety17
(jeśli pokój będzie) dla niemieckiego języka posłani byli i tam rok albo półtora
w naukach i ćwiczeniu w języku niemieckim strawiwszy, w ósmem abo dziewiątym roku zasłani [s] byli do Bransberku do ojców jezuitów18 , gdzie żeby do lat
cztermastu abo piętnastu wieku swego młodość swoją w naukach i pobożnością
chrześcijańską ćwiczyli, życzyłbym. Jest tam fundusz nieboszczyka stryja mego
ks. Michała Konarskiego19 kanonika warmińskiego na familię naszą Konarskich
fundowany, którego tymi czasy siła przyrosło, u Marquarta20 jest część pieniędzy,
druga część u Talfeka, którymi jeden abo dwaj mogliby się wychować. Jeżeli też
miejsca tamte Koronie nie będą przywrócone21, tedy tam, gdzie będzie zdanie
PP opiekunów, niechaj się uczą. Stamtąd wyszedłszy, życzyłbym żeby rok abo
dwa [k. 375v] w akademii abo więc w kancelarii grodzkiej krakowskiej się bawili
i praxim praw naszych koronnych przywykli bywając przy kontrowersjach i dekretach, bawiąc się przy którymkolwiek juryście, choćby mu od tego płacić, który
by ich procesu praw naszych i praxim nauczył. Stamtąd dopiero do cudzych ziem,
do Niemiec, do Włoch, do Francji, nie dla swywoli [s] jakiej, ale dla dokończenia
nauk niechaj będą posłani, gdzie przez trzy lata mogą się bawić do roku wieku
swego ośmastego, będą tam mieli czego się uczyć, by tylko sami chcieli. Będzie
miał który z nich chęć do rycerskich rzeczy, tam znajdzie mistrze, którzy go nauczą jako wojska szykować, jako miast dobywać i one fortyfikować, jako podkopy czynić i insze tym podobne rzeczy, co wszystko do Ojczyzny przyjechawszy,
może im być pożyteczne, kiedy te rzeczy ad praxim przywiodą. Jeżeli też ta

Orneta, miasto w pow. lidzbarskim, woj. warmińsko–mazurskim.
Kolegium jezuitów w Braniewie (Brunsberdze), miasto, pow. braniewski, woj. mazursko–warmińskie, EWJ, s. 63–66.
19
Michał Konarski (zm. 5 VI 1584), stryj testatora, a więc syn Michała sędziego ziemskiego człuchowskiego i Doroty Wulkowskiej (rodzice dotąd nie byli znani), kanonik warmiński od 1568, proboszcz elbląski, testamentem z 10 I 1584 założył stypendium, Oracki, Słownik I, s. 137; A. Szorc,
Dzieje Warmii 1454–1660. Stan badań i postulaty badawcze, Olsztyn 1999, s. 113; Kopiczko, Duchowieństwo, s. 159.
20
Jerzy Marquardt (zm. 1660), szlachcic warmiński, proboszcz w Rydze, Lidzbarku Warmińskim
i Tolkmicku, kanonik dobromiejski 1625 i fromborski 1630, kustosz warmiński 1651, Słownik biograficzny kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście, Olsztyn 1999, s. 80–81; A. Kopiczko, Duchowieństwo, s. 211.
21
Po zawarciu pokoju w Altmarku (Starym Targu) 26 IX 1629 w rękach Szwecji pozostało Braniewo,
Tolkmicko, Elbląg, a Malbork, Sztum, Żuławy Wiślane przeszły pod panowanie elektora brandenburskiego, wróciły 12 IX 1635 po rozejmie w Sztumskiej Wsi, H. Wisner, Zygmunt III Waza,Wrocław
2006, s. 228.
17

18
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szkoła rycerska22 , którą król JMP nasz teraźniejszy Władysław IV funduje podług
konstytucji szczęśliwą koronacją jego przyjdzie do perfekcji swojej, tedy by dosyć
przez lat półtora abo przez rok bawić się w cudzych ziemiach dla przypatrzenia się
obyczajów cudzoziemskich i ich języka nauczenia, a ostatek tu doma się nauczyć,
abo też co bym rad widział, tu doma pierwej tego wszystkiego nauczywszy się,
tam dopiero obiter jechać do cudzych ziem, na krótki czas na peregrynację. A gdy
już te lata tak na naukach strawią, do domu przyjechawszy, niechaj się udadzą do
dworu na posługę króla Pana swego, gdzie przez lat 5 albo 6 skromnie, aż do lat
wieku swego dwudziestego piątego23 żeby trwali, życzyłbym. A gdy już do tych
lat przyjdą, gdzie rozeznać mogą co złe, co dobrze, na ten czas już tam, gdzie ich
Pan Bóg sam do którego stanu poprowadzi, lubo to duchownego lub też małżeńskiego, do żywota tego domowego niech się udadzą, albo też dalszego szczęścia
przy dworze królów, Panów swoich, niech pokosztują. Synów moich ojcowskie [s]
pod błogosławieństwem moim upominam i rozkazuję, żeby w wielkiej uczciwości
mieli Panią matkę swoją i onej się w niwczym nie przykrzyli i onej posłuszni byli,
jako tej, która im wiele dobrego (jeżeli za mąż nie pójdzie) [k. 376] uczynić może,
mając dożywocie na wszystkich królewszczyznach, a choćby, też dobrze, i szła,
ich to przecie powinność być posłusznym rodzicom swoim.
Co się dotyczy rzeczy moich ruchomych, które małe bardzo są, onemi tak dysponuję. Naprzód łańcuch mój pancerzowy, który waży 300 czerwonych zł, kanak
diamentowy, perły, łańcuchów inszych mniejszych 6, manele, pierścienie leguję
najmilszej małżonce mojej, tego o niej pewien będąc, że tego co właśnie ma ode
mnie sobie darowanego, po śmierci swojej od dziatek moich ze mną spłodzonych
nie tylko nie oddali, ale im gospodarstwa i starania swego daleko więcej przyczyni.
Insze srebra moje, szaty podług inwentarza, który po śmierci mojej o tym spisany
ma być i insze ruchome rzeczy moje w równy dział między dzieci moje pójdą. Czego wszystkiego [do] dojścia za mąż małżonka moja zażywać będzie. Długi moje
wszystkie, dla Boga proszę, aby były zapłacone. Jest też przy mnie 100 zł sierocych
pieniędzy córki niejakiego Fagasa ze starostwa kiszewskiego, od których dawałem
ja zawżdy interesse, kiedy się tego upominała. Teraz o niej od dawnego czasu nie
słychać, jeśli się nawróci, zapłacić podług cyrografu mego. Sługom także wszystkim ich zasłużone myta niech będą zapłacone. Długi wszystkie, które mi poddani
moi winni, onym odpuszczam, a oni niech za mię Pana Boga proszą.
Tego testamentu mego, którym własną ręką pisał, czynię egzekutorami tychże
IMM, Pana Mirosława Konarskiego podkomorzego malborskiego i Pana Samuela
Grabskiego starostę brzeskiego. Testamenta dawniejsze, którem czynił, jeden in viduali statu będąc po łacinie pisany 18 Junii 1627 roku [18 VI 1627] i drugi po polsku
Pakta conventa króla Władysława IV zawierały na końcu punktu dotyczącego „apparatu wojennego”: „Także i szkołę rycerską na ćwiczenie się w fortyfikacyach, w rzeczach puszkarskich, założyć
i zbudować obiecujemy, według początków od od ś. pamięci Króla JMci założonych”, VL, t. 3, s. 363.
23
25 lat — wiek pozwalający na dysponowanie dobrami nieruchomymi, Z. Zdrójkowski, Korektura
pruska — jej powstanie, dzieje oraz jej rola w historii polskiej jurysdykcji i myśli prawniczej (1598–
1830), „Czasopismo Prawno–Historyczne” 13, 1961, z. 2, s. 123.
22
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pisany w Kowalewcu24 26 Maii anno 1631 [26 V 1631] dla odmiany czasu i inszych
wielu rzeczy, tym testamentem abroguję i anihiluję. Zachowując sobie i w tym testamencie podług upodobania mego pókim żyw władzę, jako mi się będzie najlepiej
zdało przyczynić, ując, poprawić i testament ten skasować, jeżeli tego będę baczył
potrzebę.
Pisan w Piotrkowie w wigilię św. Andrzeja Apostoła [29 XI] roku tysiącznego
sześćsetnego trzydziestego czwartego.
(–) Samuel Konarski wojewoda malborski mpp [LS]
(–) X. Prokop Skępski parochus Topolnensis mpp
Na rosarium 25 do kościoła [k. 376v] topolińskiego obiecałem 300 zł, do których
leguję jeszcze 100 zł, które abo na czynsz, abo grunt jaki za nie niech kupią. Martun
hajduk ma u mnie zasłużoną barwę, trzeba mu ją zapłacić. Także i Krysztophowi
winienem za barwę, któremu zaraz z tych 80 tal., które są w skrzyni zapłacić kazałem, każdemu po 30 zł. Krawcowi też winienem 30 zł za barwę, dla Boga, niech zapłacą każdemu com winien, niechaj każdy za mię Pana Boga prosi. Mycielskiemu,
dla Boga, wrócić owe kilka set zł, com mu za owce wytrącił i posługi jego cnotliwe
i życzliwe nagrodzić przystojnie. Delickiego poddanego mego, jeśli mię Pan Bóg
z świata tego weźmie, uwalniam od poddaństwa wiecznemi czasy.
(–) Samuel Konarski wojewoda malborski
(–) Fr[ater] Alexius Droziłowski26 prior Canon[icorum] Regularium ordinis
s. Augustini conventus Klodaviensis mpp
(–) Piotr Świętosławski27
(–) Jan Przywidzki28

Zap. dziś Kowalewo Pomorskie.
Bractwo Różańcowe.
26
Aleksy Drożyłowski, przeor karmelitów trzewiczkowych w Kłodawie, woj. wielkopolskie.
27
Zap. Piotr Świętosławski (zm. bezp. przed 1659), syn Jana i Elżbiety Ostromieckiej, APGd,
DzierzGr 2/4, s. 245; APTor, ASczan 33, s. 30. Zob. też testament Jana Świętosławskiego, dok. nr 70,
przyp. 2.
28
Jan Przywidzki (zm. przed 15 VII 1670), z pobliskiego Topolnu Zbrachlina, ADPelp, AmŚwiecia 1,
s. 583; Kętrzyński, Regestr poboru, s. 178 (Brachlin).
24
25
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42. Testament Macieja Lubodzieskiego
Toruń, 14 VIII 1635
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu do ksiąg konsystorza chełmińskiego, ADPelp, C–11, k. 47v–48v.
Testament do wpisu przedłożyli 19 XI 1635 Łukasz Elzanowski, chorąży chełmiński i Samuel Plemięcki,
egzekutorzy.

[k. 47v] W imię Trójcy Przenajświętszej. Amen.
Ja, Maciej Lubodzieski1, będąc od Pana Boga Wszechmogącego ciężką chorobą
złożony, którą dom mój wszytek, małżonkę2 z dziatkami memi3, na ostatek i mnie
samego nawiedzić raczył, abym żony swej i dziatek tym porząnny [s] gdzieby Pan
Bóg z woli Swej św. mnie z tego świata wziął, odumarł, tę ostatnią woli swej dyspozycję, testamentem tym niniejszym czynię i opisuję.
Naprzód, będąc w wierze św. za łaską Bożą zrodzony i wychowany, w którym
zawsze z przodków swych statecznie trwał, tak do ostatniego kresu życia mego
zostawać chcę i w tejż wierze ducha mego Panu Zbawicielowi memu oddać chcę.
Co się dotyczy domu mego i rzeczy moich dyspozycji. Iż małżonce moj[ej] tak
reformatia jako i dożywocie i dóbr ruchomych darowiznę aktami [k. 48] przyłożyć
chciał, tedy też małżonka moja da na tęż poprawę, a 30 [zł] ks. płóżnickiemu, aby
Pana Boga za grzechy moje błagał. Leguję zł 15 zakonnikom Dominika św. toruńskim i chełmińskim, aby na trycezymy dano. Proszę także i do szpitali różnych
jałmużnę [dać], prosząc aby Pana Boga za grzechy moje, którymi majestat Jego św.
obrażał, aby duszy moj[ej] był miłościw, błagali. Co wszystko na baczenie małżonki
moj[ej] daję, będąc pewien, że ile możności będzie niosła za duszę moją, dobrze
czynić nie zaniecha, którą to małżonkę moją w opiekę samego Pana Boga z dziatkami mymi, błogosławieństwo wszytkim dając oddawam, prosząc majestatu Jego św.,
aby onym tu na tym mizernym świecie błogosławić raczył i one ku chwale sprawować wiecznej, ażeby duszy moj[ej] był miłościw w czym i o przyczynę Najświętszej
Matki Bożej i Świętych Wszystkich, a osobliwie patronów moich wzywam i onym
się sam także w opiekę i obronę od nieprzyjaciół dusz naszych przy rozłączeniu się
z tym mizernym światem poruczam.
Tę tedy ostatnią wolę moją, testamentem zeznaną i opisaną uczyniłem, przy
bytności miłych swoich przyjaciół na to tu do mnie przyzwanych, to jest JMP

Maciej Lubodzieski (zm. między 14 VIII a 19 XI 1635), syn Krzysztofa i Katarzyny Rokusz, dziedzic
Bartoszewic i Ostrowa w ziemi chełmińskiej, APTor, AmT, Kat. II, IX–20, k. 175, 175v; APTor, AmT,
Kat. II, IX–21, k. 57, 57v, ADPelp, C–11, k. 48v.
2
Elżbieta Plemięcka (zm. po 1641), córka Samuela i Zofii a Dameraw Dąbrowskiej, APTor, AmT,
Kat. II, IX–21, k. 57; ADPelp, B III–15, k. 20.
3
Zap. chodzi o syna Wacława i córki, Annę, oraz drugą, nieznaną z imienia żonę Macieja Wypczyńskiego, zob. testament Wacława Lubodzieskiego, dok. nr 73, przyp. 1.
1
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chorążego chełmińskiego4 i IMPP Samuela5 i Daniela6 Plemięckich i aby ten testament mój przyrzeczony Pan chorąży chełmiński przy mnie spisał, uprosiłem,
o czym wszystkim pierwej ze spowiednikiem swym JM ks. rektorem toruńskim7
konferowałem. A ten testament ręką moją własną podpisany, to jest ostatnią te[j]
woli moj[ej] intencję tak ważną mieć chcę, jakoby przed [k. 48v] aktami autentycznymi zeznana i uczyniona była. Co wszystko dla lepszej wagi ręką swą własną przy
przyciśnionej pieczęci moj[ej] podpisuję i aby ci wyżej mianowani IMM przy tym
przytomni według prawa przy podpisie moim podpisali się, uprosiłem.
Działo się w Toruniu, w wigilię Najświętszej Panny Zielnej 1635 [14 VIII 1635].

Łukasz Elzanowski, chorąży chełmiński, zob. testament Zofii z Lubodzieskich Elzanowskiej, dok.
nr 49, przyp. 22.
5
Samuel Plemięcki (zm. po 1641), syn Samuela i Zofii a Dameraw Dąbrowskiej, szwagier testatora, APTor, AmT, Kat. II, IX–21, k. 57; APByd, AmNowego 62, s. 398; ADPelp., C–13, k. 343–349;
A PTor, AkTor, Dominikanie 33, k. 234v–237v.
6
Daniel Plemięcki (zm. po 1641), syn Samuela i Zofii a Dameraw Dąbrowskiej, szwagier testatora,
późniejszy pleban nowostawski i archidiakon tychnowski, ADPelp, C–13, k. 343–349.
7
Ks. Andrzej Zawadzki, rektor kolegium jezuickiego w Toruniu 1632–1636, EWJ, hasło: Toruń, kolegium 1593–1773.
4

43. Testament Jana Łękawskiego
Nowe, 19 I 1636
Oryg. nieznany, źródło: testament w postaci oświadczenia wobec ławników miasta Nowego nad Wisłą
wezwanych do Bochlina, wpisany do ksiąg miejskich Nowego, APByd, AmNowego 57, s. 815–816
(czystopis) oraz AmNowego 61, s. 125–127 (brudnopis).

[s. 125] Szlachetny Pan Jan Lękawski1 uprosiwszy u Pana sołtysa dwóch ławników, a–mianowicie Andrzeja Brunschwika i Jana Kunawa–a w dom swój do Bochlina2 , tamże przed nimi, acz chory na ciele ale zdrowy na umyśle, z baczeniem
wielkiem w łożu siedząc, aby po śmierci jego żadne kontrowersje i sporki nie były,
długi wszytkie przed temiż PP ławnikami zeznał i porządnie spisać dał sposobem
niżej opisanym, jakoż też ciż PP ławnicy zwróciwszy się, referowali.

Wstawiono z marginesu zgodnie ze znakiem pisarskim, w czystopisie na właściwym miejscu. b–b W czystopisie nie ma. c–c W czystopisie: 3 fl. 22 gr. d Wolne miejsce na imię. e Wolne miejsce.
f
Wolne miejsce. g–g Tylko w czystopisie. h Wolne miejsce.
1
Zap. Jan Łękawski (zm. przed 14 VI 1637), APByd, AmNowego 62, s. 68.
2
Bochlin, wieś w pow. świeckim woj. kujawsko–pomorskim.
a–a
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Naprzód Michał Kresner, niegdy mieszczanin i kupiec gniewski, podług cyrografu3 za żyto pozostał mu winien 500 fl. pol. Temuż łaszt pszenicy za 200 fl. do
browaru co w Gniewie wystawił był, w tym czasie Szwedowie do Gniewu przyszedłszy4, tenże Kresner tęż pszenicę na swój pożytek obrócił i dotąd mu jej nie
zapłacił.
JMP Piotr Kostka5 podkomorzy chełmiński winien mu względem nieboszczki
Pani Frąckiej6 100 fl. oprócz przezysków prawnych, o czym proces, który jest u Pana
Piórkowskiego, szerzej świadczy. Od których długów wszytkich, sukcesorów swych
[s. 126] wszytkich oddala, ale one małżonce swojej7 miłej za wierne prace i starania
około niego w tej chorobie zapisuje, daje i na nią wlewa czasy wiecznemi.
Długi jego własne.
Winien synowcowi Wawrzyńcowi 50 fl., a ks. dał 20 fl., także dwie księdze,
Baroniusza8 i postylle9.
Do kościoła nowcerkiewskiego10 100 fl. winien.
Do nowskiego klasztoru ojcom bernardynom 7 fl. 15 gr.
Do bractwa Św. Anny w Nowym 3 fl. winien, a ostatek temuż bractwu 17 fl.
Salomon Dukraw ma oddać.
Według testamentu nieboszczki żony swej11, do szpitalów obydwu w Nowym
10 fl. winien.
Ks. lalkowskiemu12 winien 40 fl., w czym ma zastaw 5 łyżek srzebnych i pierzcionek z rubinkiem.
Ks. Głowackiemu winien 30 fl.,
Janowi Krawcowi z Kozielca13 winien 53 fl., a samej 30 fl. b–Suma czyni 83 fl.–b
Na to dał krowę za 30 fl., żyta korcy 2 [za] 4 fl., owsa 4 ćwiertnie [za] 4 fl.,
Pszenicy ćwiertnia 1 [za] 2 fl. Item pieniędzy 10 fl.,

Powyższe zobowiązanie z 1626 r. oblatowano w księdze ławniczej nowskiej w 1627 r., APByd,
A mNowego 57, s. 235–236.
4
Gniew został zajęty przez Szwedów w sierpniu 1626, odbity przez Stanisława Koniecpolskiego
w II poł. 1627.
5
Piotr Jerzy Kostka (zm. po 1650), podkomorzy chełmiński 1630–1650, zob. testament Barbary z Loków Balińskiej, dok. nr 11, przyp. 15.
6
Zap. Katarzyna Kostka (zm. przed 1636), córka Macieja i Anny von Felden Zakrzewskiej, żona Jana
Frąckiego, APByd, AmNowego 57, s. 40, 70, 92, 418.
7
Katarzyna Szorc (zm. po 1638), córka Przecława ławnika ziemskiego tczewskiego i Gertrudy von
Felden Zakrzewskiej, APByd, AmNowego 62, s. 69; APGd, SztumZ 3/1, s. 487.
8
Cesar Baronius kardynał i historyk włoski, może były to jego Roczne dzieje kościelne od Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Kraków 1603, w tłumaczeniu Piotra Skargi.
9
Zbiór kazań komentujących fragmenty Biblii.
10
Kościół w Nowej Cerkwi, pow. tczewski, woj. pomorskie.
11
Najwidoczniej nieznana pierwsza żona testatora.
12
Proboszcz parafii Lalkowy, pow. starogardzki, woj. pomorskie. W latach 1626–1629 był nim ks. Wit
Vasiliscius, a w 1645 ks. Jakub Władysław Pląskowski, APByd, AmNowego 57, s. 178, 189; APByd,
AmNowego 65, s. 317.
13
Kozielec, wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.
3
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Piwa beczkę 7 fl. Item dwie beczce piwa od Pana Goreckiego14 [s. 127] 14 fl. Na
mięso 5 fl.
Samy [s] rąbku 4 łokcie po 28 gr. — c–5 fl. 2 gr –c
Koronek łokci 8 po 5 gr
— 1 fl. 10 gr.
Forbotków łokci 6 po 5 gr
— 1 fl.
Fetoć na głowę
— 1 fl.
15
Ks. Jaworskiemu 12 fl., w czym ma zastaw 2 pierzcionki, jeden z diamentem,
drugi z turkusem.
Kantorowi do Gniewu 15 fl., w czym ma pierzcionek z hiacyntem.
Olendrowi na onej stronie na imię [d] 8 fl., w czym ma dwie łyżce w zastawie
po 5 ½ fl.
Hanusowi Szotowi [e].
Schanksowi 70 gr, w czym ma w zastawie misę cynową.
Potamce staremu 40 fl., w zastawie misę cynową ma.
Michałowi kuśnierzowi [f ] w zastawie ma misę cynową.
Olbrichtowi kowalowi — g–nie pamięta wiele –g.
Tenże zgubił ćwiertnię Panu Sielskiemu16, która się do okowania dała była, którą
Pan Lękawski płacić musiał.
Panu Ramsie 50 gr.
Kristoffowi Kowaliowi [h].

Zap. identyczny z Albrachtem (Wojciechem) Goreckim, który w 1635 roku zaciągnął pożyczkę na
47 fl. u kupca nowskiego Morysona, APByd, AmNowego 57, s. 681, 702.
15
Ks. Marcin Jaworski (zm. po 19 I 1636), proboszcz Nowego, tu ostatnie znane poświadczenie,
zob. testament Melchiora Jaworskiego, dok. nr 26, przyp. 13.
16
Zap. Marcjan Szeliski z Krastud (zm. 1647), syn Kaspra, któremu szwagier testatora Jan Szorc
w 1633 r. miał wydzierżawić Bochlin, APByd, AmNowego 57, s. 639; APGd, DzierzGr 2/2, k. 105.
14
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44. Testament Fabiana Cemy, kasztelana chełmińskiego i starosty sztumskiego
Sztum, 10 IV 1636
Oryg. nieznany, 4 kopie: 1. APGd, DzierzGr 2/1, k. 552v–554 — oblata w księgach grodzkich dzierzgońskich odpisu z ksiąg ławniczych sztumskich, 2. APTor, ASczan, 491, s. 7–9 — nieuwierzytelniona
kopia, 3. APPoz, Akta Braci Czeskich 892/2622, s. 1–2: nieuwierzytelniona kopia, 4. APPoz, Akta
Braci Czeskich 892/2622, s. 3–5: kopia ekstraktu z ksiąg ławniczych sztumskich. Testament do wpisu
w księdze ławniczej Sztumu przedłożył 18 IV 1636 pastor Albertus Niclasius z Jordanek. Kopia z APTor
wzmiankowana: Nowosad, Archiwa szlachty, s. 180.

W imię Boże. Amen.
Mając przed oczyma śmierć, która jako każdego człowieka tak i mnie1 nie minie, a nie wiedząc czasu i godziny, kiedy ją Pan Bóg dopuści do mnie, w czas animo
sanus existens o rzeczach mnie od Boga uczynionych tak dispono.
A naprzód w wierze św. ewangelickiej w Piśmie Świętym i starożytnych doktorach kościelnych ugruntowanej, urodzony i wychowany będąc, w tejże wierze za
pomocą Bożą z tego świata schodząc, na miłosierdziu nieprzebranym Bożym i Poisrzedniku [s], a Zbawicielu mym jedynym Panu Jezusie Chrystusie polegam, w którym mię Pan Bóg do łaski przyjmuje i dla przenajdostojniejszej ofiary i doskonałej
zasługi Jego grzechy mi moje odpuszcza i żywot wieczny dawa.
Na tym zbawienia mego fundamencie, nad który nikt innego położyć nie może,
stojąc, naprzód duszę moją Panu Bogu, od którego ją mam, w najświętsze ręce Jego
oddawam i o tym nic nie wątpię, o co go niegodny proszę, że ją do Siebie przyjąć będzie raczył. Ciało moje grzeszne ziemi, z której wzięte jest według wyroku
Bożego, proszę aby było bez wszelakiej pompy, tak w ubieraniu, jako i w innych
pogrzebowych ceremoniach przystojnie oddane w kościele jordańskim 2 , tam gdzie
leży ciało miłej małżonki3 mej umarłej, w nadziei tego, że je Pan Bóg w dzień wesołego zmartwychwstania ku żywotowi wiecznemu wzbudzi.
Dobra moje dziedziczne wszystkie ruchome i nieruchome, ile mi ich Pan Bóg po
blisko przeszłej wojnie zostawił, dziedzicznym prawem i z miłości ojcowskiej, nie

Brak w kopii toruńskiej, dopisano z APPoz, Akta Braci Czeskich, 892/2622, s. 4.
Fabian Cema (Czema), (zm. między 10 a 18 IV 1636), syn Fabiana wojewody malborskiego i Katarzyny von Renglin Pisińskiej, podkomorzy malborski 1620–1626, kasztelan chełmiński 1581–1605,
starosta sztumski, pochowany 17 VII 1636 w kościele NMP w Toruniu, APTor, ASczan, 491, s. 9;
APPoz, Akta Braci Czeskich, 892/2622 , s. 5 i 7; Czaplewski, Senatorowie, s. 20; UPKr, nr 48, 287;
PSB IV, s. 328; SBPN I, s. 196–197 — tu poprawna data pochówku.
2
Kościół w Jordankach, w pow. sztumskim, woj. pomorskie, wybudowany ok. 1600 z fundacji testatora, PSB IV, s. 328, lub 1610–1620, A. Klemp, Protestanci w dobrach prywatnych…, s. 219.
3
Katarzyna Leszczyńska (zm. przed 1625), córka Andrzeja Leszczyńskiego wojewody brzeskokujawskiego i Anny Firlej, żona Fabiana Cemy, kasztelana chełmińskiego, siostra Rafała, wojewody
bełskiego, Dachnowski, Herbarz, s. 75; PSB IV, s. 328.
a–a
1
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mając innego potomstwa ukochanej córce4 mej, którą unicam haeredem bonorum
meorum omnium czynię, oddawam. Której proszę i napominam i przed Bogiem
sumieniem obowiązuję, aby w tej wierze św. ewangelickiej, w której ją z najmilszą
matką jej wychował, wyćwiczył, statecznie za pomocą Bożą trwała i onę według
dyspozycji mojej przykładem rodziców swych zatrzymywała.
Opiekunów jej naznaczam JWP JMP Rafała Leszczyńskiego5 wojewodę bełskiego, JMP Gerharda Denhoffa6 ekonoma malborskiego, IMPP Pana Andrzeja7
i Jana8 Firlejów z Dąbrowicy i JMP Jana Leszczyńskiego9 starostę powidskiego
i Pana Przecława Leszczyńskiego10.
Tych wszystkich IMM proszę, aby o tym dziecięciu mym wiedzieć i o nim jako
o własnym zawiadować raczyli. Tychże IMM proszę, aby niżej ode mnie pomienione legata oddali i w tym ostatniej woli mojej dosyć czynili. A naprzód proszę
IMM, aby 5 000 zł pol. intra decursum trium annorum na ratusz toruński oddali.
Z których 5 000 zł annua pensio ma iść perpetuis temporibus na studiosum theologiae evangelicae reformatae religionis, którą pensję mają wielkopolscy seniorowie
kościołów ewangelickich reformowanych immediate od rady toruńskiej na św. Michał [29 IX] odbierać i na alumna pomienionego rok od roku perpetuis temporibus
obracać. Gdyż to była wola i intencja miłej małżonki mojej nieboszczki i teraz moja
jest. I proszę aby się tej woli ostatniej obojga nas dosyć stało.
Item naznaczam i odkazuję Pani Katarzynie z Piścinice Piecewskiej11 1 000 zł pol.,
a synowi jej Fabianowi Piecewskiemu12 naznaczam dawać z dóbr mych co rok 500 zł pol.
Anna Cema (zm. po 20 XI 1670), córka Fabiana i Katarzyny Leszczyńskiej, wkrótce (trzy dni po pogrzebie ojca), żona Zygmunta Guldensterna kasztelana gdańskiego, APGd, DzierzGr 2/7, k. 8v, 75, 135v;
Dachnowski, Herbarz, s. 75; J. H. Zernecke, Thornische Chronica, Berlin 1727, s. 294; PSB IX, s. 141.
5
Rafał Leszczyński (zm. 29 III 1636), kasztelan wiślicki 1612, starosta wschowski 1614, starosta horodelski 1616–1619, kasztelan kaliski 1618, wojewoda bełski 1619–1636, szwagier testatora. Zmarł
we Włodawie tuż przed spisaniem testamentu Cemy, do którego nie dotarła jeszcze informacja o tym
fakcie, UWBC nr 387, 832; PSB XVII, s. 135–139.
6
Gerhard Denhoff (Dönhoff) (zm. 23 XII 1648), ekonom malborski od 1636, późniejszy kasztelan
gdański 1642–1643, wojewoda pomorski 1643–1648, podskarbi pruski 1643–1648, starosta adzelski,
feliński, lucyński, kościerski, malborski, skarszewski, Dachnowski, Herbarz, s. 265; UPKr, nr 431,
923, 992; PSB V, s. 109–110; SBPN I, s. 316–317; Oracki, Słownik I, s. 45–46.
7
Andrzej Firlej (zm. 1649/1650), starosta kazimierski 1614–1631, kasztelan bełski 1638–1649, wojewoda sandomierski 1649, brat Jana, USand, nr 963; PSB VI, s. 476 i 475 (biogram ojca).
8
Jan Firlej (zm. po 10 IV 1636, może i wcześniej), brat Andrzeja, Boniecki V, s. 293.
9
Jan Leszczyński (zm. przed 25 VIII 1678), późniejszy kasztelan śremski 1644, kasztelan gnieźnieński
1644–1653, wojewoda łęczycki 1653–1656, wojewoda poznański 1656–1661, starosta generalny Wielkopolski 1659–1678, podkanclerzy wielki koronny 1661–1666, kanclerz wielki koronny 1666–1677,
wojewoda krakowski 1678, starosta powidzki, malborski, doliński, kościerski, korsuński, UŁSier,
nr 632; UKrak, nr 421; UCentr, nr 227, 668; PSB XVII, s. 115–119.
10
Przecław Leszczyński (zm. 1670), późniejszy kasztelan nakielski 1642–1644, kasztelan śremski
1644–1658, wojewoda dorpacki 1658–1670, starosta kcyński i wschowski, brat Jana i Wacława —
prymasa, UInfl, nr 216; PSB XVII, s. 127–128.
11
Katarzyna von Renglin Pisińska (zm. po 1652, przed 8 X 1654), wdowa po Janie Pieczewskim, ochmistrzyni na dworze królewny Katarzyny, córki Zygmunta III, APGd, SztumZ 3/1, s. 669; DzierzGr
2/4, k. 342v.
12
Fabian Pieczewski (zm. po 1644), syn Jana i Katarzyny z Pisińskich, APGd, DzierzGr 2/2, k. 26v.
4
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jeżeli ad studia aptus i póki w szkołach ewangelickich studiować będzie. Jeżeli ad studia
ineptus i gdzieby w szkołach ewangelickich nie studiował, tedy to beneficjum ustawa.
Tejże syna Jerzego Piecewskiego13 proszę, aby na żołnierską [służbę] wyprawiono tym
sposobem: mają mu dać parę koni do osiędzenia o 300 zł., parę innych koni do kolasy, na
rynsztunek i inne potrzeby 300 zł. Panu Jerzemu Stolińskiemu14 1 000 zł pol. Oswaldowi
Kukskiemu15 100 zł. Stanisławowi Zamorskiemu 200 zł. Stanisławowi Brandtowi16 200
zł. Pan Michał Stoliński17, ten mi kilkanaście lat służył, proszę, aby IMM nań wzgląd
mieli i onego pro discretione kontentowali. a–Inszą czeladź moją, proszę aby IMM przystojnie odprawili i każdego z nich według zasług i kondycji ukontentowali–a.
Zostawają po mnie dwa działa spiżane. Proszę aby je w jedno przelano we Gdańsku, a potym miastu Toruniowi oddano z tym napisem: Fabianus Cema Castell. Culmensis Regiae Civitati Torunen. memoriae causa donavit.
Po wtóre uniżenie prosząc IMM wyżej pomienionych, aby tą ostatnią wolę moją
do skutku przywiedli i każdemu realiter według dobrowolnej dyspozycji mej te legata oddali na Pana Boga i sumienie dobre respektując, czym IMM obliguję.
A tego testamentu mego egzekutorami czynię JMP Andrzeja Reja18 z Nagłowic, starostę libuskiego, JMP Jana Schlichtinga19 z Bukowca, sędziego ziemskiego
wschowskiego, JMP Michała Dorpowskiego20, JMP Fabiana Milewskiego21 i proszę
usilnie IMM o takie staranie i temu wszystkiemu dosyć uczynienie cokolwiek de
iure et aequitate ac debito powinność wyciąga. A ku utwierdzeniu ręką swą podpisałem i użyłem niżej opisanych świadków przy tym będących, aby się podpisali
i zapieczętowali. A przywrócili mnie Pan Bóg do pierwszego zdrowia, zostawuję
sobie facultatem ten testament mój corrigendi, mutandi et annihilandi.
Actum Stumae 10 Aprilis Anno 1636.
(–) Fabian Cema k[asztelan] c[hełmiński] mpp

Jerzy Pieczewski (zm. po 1654), syn Jana i Katarzyny z Pisińskich, APGd, DzierzGr 2/4, k. 306.
Jerzy Kalkstein Stoliński (zm. po 1648), zob. testament Wojciecha Młodawskiego, dok. nr 20, przyp. 11.
15
Oswald Kukski (Kuxki) (zm. przed 1672), szlachcic z Kuks w pow. sztumskim, APGd, DzierzGr
2/7, k. 326.
16
Stanisław Brandt z Krastud (zm. po 1646), syn Jerzego z Kątków i Elżbiety Kalkstein, APGd,
DzierzGr 2/1, k. 12; APGd, DzierzGr 2/2, k. 64v.
17
Michał Kalkstein Stoliński, zob. testament Wojciecha Młodawskiego, dok. nr 20, przyp. 16.
18
Andrzej Rej z Nagłowic (zm. 1641), starosta libuski, sekretarz i dworzanin króla Władysława IV,
dyplomata, wnuk Mikołaja — poety, PSB XXXI, s. 183–186.
19
Jan Jerzy Schlichting z Bukowca (zm. przed 18 II 1658), sędzia ziemski wschowski 1632–1657,
UWlkp, nr 1340.
20
Michał Dorpowski, zob. testament Macieja Wedelstedta, dok. nr 23, przyp. 29.
21
Zap. Fabian Milewski (zm. przed 2 III 1651), syn Krzysztofa z Klecewa i Anny Rejman, późniejszy
ławnik prabucki 1638, ławnik ziemski malborski 1647–1651, poborca kontrybucyjny województwa
malborskiego 1633, 1650, 1651, APGd, DzierzGr 2/1, k. 38, 445v; APGd, DzierzGr 2/3, k. 271; APGd,
SztumZ 3/1, k. 649; UPKr, nr 517.
13
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45. Testament Wojciecha Pepłowskiego
Ostrowite, 4 II 1638
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu do akt biskupstwa chełmińskiego, ADPelp, C–12, k. 127—134v.
Testament do wpisu przedłożyli 17 V 1638 egzekutorzy. Testament wzmiankowany i cytowany w niewielkich fragmentach w wizytacjach biskupa Olszowskiego, Visitationes 1667–72, s. 378 oraz M. Gołembiowski, Kilka uwag…, s. 169–170.

[k. 127] W imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.
Jezus, Maria, roku Pańskiego tysiącznego sześćsetnego trzydziestego ósmego, dnia
czwartego miesiąca lutego.
Mając ja1 to przed oczyma memi i widząc to dobr[z]e, iż każdy człowiek, który
się rodzi umrzeć z wyroku Bożego powinien, ja, urodziwszy się w wierze św. katolickiej, powinności mojej i terminowi ostatniemu dosyć czyniąc, z wolą się Bożą
zgadzając, umierając w tejże św. wierze katolickiej, czynię ostatnią wolę moją i dysponuję dobrami swymi, którem miał z łaski Pana Boga mego i dobrodzieja, acz nie
zasługi moje żadne, bom go często i prawie w każdą minutę godziny wielkiemi grzechami memi obrażał, ale to z osobliwej łaski mi to dał Swej do szafowania mego.
Czując [k. 127v] ja się tedy, żem nie według woli Jego św. tym szafował, żałuję serdecznie za wszytkie grzechy moje, prosząc Pana Boga mego, aby mi z miłościwej
łaski Swej św. odpuścić wszytkie grzechy raczył, a mnie do łaski Swej i królestwa
Swego niebieskiego, gdzie sam króluje, przyjąć raczył. Proszę o przyczynę przez
błogosławionej Dziewicy Panny Maryi opiekunki mojej i świętych Apostołów Piotra
i Pawła, także św. Wojciecha patrona mego, Anioła Stróża i Świętych Wszytkich, aby
mię mój Pan w poczet ich wpisać i przyjąć raczył. Amen.
Rzeczy tedy mnie do szafunku od Pana Boga powierzone te są: Białyszewo2 ,
majętność w płockim powiecie, którą to majętność białyszewską może najmniej na
8 000 szacować. W Toruniu na ratuszu 10 000, o czym zapis miejski toruński świadczy, mnie w roku tysięcznym sześćsetnym trzydziestym szóstym w dzień Trzech
Królów [6 I] dany. U JMP Pawła Działyńskiego3 wojewody pomorskiego 1 200 zł,
acz membrana dana mi od JM na 1 500 zł, jednak ad rationem odebrałem zł 300.
U Pana Mikołaja młodszego Konojadzkiego4 zł pol. [k. 128] 575, u tegoż z osobna portugał w dziesiątek czerwonych wagi, na który portugał oblig przy obligu na
rząd mi dany, jednak rząd ze wszytkiem oddany mi jest od Pana Konojadzkiego,

Wojciech Pepłowski (zm. między 4 a 17 II 1638), syn Jana i Jadwigi Sławeckiej, rotmistrz wojsk
JKM, ADPelp, C–12, s. 127, 134–136 (data wpisu i zatwierdzenia), Dachnowski, Herbarz, s. 144,
Niesiecki, Herbarz VII, s. 271.
2
Białyszewo, wieś w pow. sierpeckim, woj. warszawskim.
3
Paweł Jan Działyński (zm. 17 VII 1643), wojewoda pomorski 1630–1643, podskarbi ziem pruskich
1630–1643, starosta bratiański, UPKr, nr 922, 991; Czaplewski, Senatorowie, s. 60; SBPN I, s. 371–372.
4
Mikołaj Konojadzki, syn Mikołaja starszego, zob. testament Anny z Kawieczyńskich Klonowskiej,
dok. nr 50, przyp. 9.
1
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a portugał przy nim zostawa na tej tu części w Ostrowitem5 PP Czapskich6, com
zapłacił długi, tak Pani Jasińskiej7, jako i Pani Pierzchowej8 i Kownackiemu w Grudziądzu, także Panu Wypczyńskiemu in summa 900 zł pol. i coś u Pana Daniela
Kitnowskiego9 zł pol. 100. U Pani Dąbrowskiej szabla nowa zł pol. 100, jednak za
oddaniem tego 100 zł potrzeba jej wrócić pu[ch]ary dwa srebrne i rekognicję jej.
JMP Mikołajowi [s] Trczyńskiemu10 sędziemu chełmińskiemu za powróceniem
dwóch roztruchanów złocistych i dwóch pu[ch]arów srebrnych i srebra od buzdygana złocistego, powrócić onemu chirograph na 352 zł i gr 15. Na części małżonki11
mojej w Ostrowitem dziedzicznej, według zapisów względem reparacji inwentarza
i zasiewków i gotowizny pieniędzy onej dany, także i długów słownych, zapłacenie
in summa 7 000 zł pol. modo obligatorio w grodzie [k. 128v] kowalewskiem zapisane. Nadto zapłaciłem PP Czapskim długu zł pol. 2 750 według zapisu, coram actis
civilibus radzinensibus uczynionego, na co transfuzja in personam meam w grodzie
kowalewskim uczyniona. U Pana Garlińskiego12 burgrabiego łęczyckiego i małżonki jego zł pol. 400, które należały długiem Panu Kureckiemu, a po nim mnie iure
caduco, o czym zapis w przedeckich księgach. U Pana Łęckiego starszego w radomskiem powiecie zł pol. 400 i coś, które pieniądze nieboszczyk Pan Wacław Pepłowski13 brat mój dał na zboże przez nieboszczyka Janowieckiego. Strony Skorodnina14
niech się powinni moi pytają u Szymona Beklewskiego we Lwowie, jeśli co wygrał,
któremum to poruczył i dałem na tę sprawę 15 czerwonych zł.
Szaty.
Ferezje trzy półszkarłatne czerwone, jedna pupkami a dwie atłasem podszyte. Ferezja półgranatnia futrem lisiem grzbietowem z kołnierzem podszyta. Delijki
dwie, atłasowa jedna zieloną kitajką podszyta, a druga wiśniowa karmazynowa popielicami podszyta, [k. 129] kurt trzy, aksamitna czerwona adamaszkowa wiśniowa,
trzecia starsza adamaszkowa lazurowa, wszystkie z guzikami złocistemi, czapaka
aksamitna sobolem podszyta.
Ostrowite, wieś w pow. nowomiejskim, woj. warmińsko–mazurskim.
Zap. chodzi o synów spadkobierców Sebastiana Czapskiego i Małgorzaty von Felden Zakrzewskiej:
Piotra, Jana i Mikołaja, dziedziców m.in. cz. Ostrowitego i Osetna, Dachnowski, Herbarz, s. 141.
7
Zap. Katarzyna Czapska (zm. po 1647), córka Sebastiana i Małgorzaty von Felden Zakrzewskiej,
żona Adama Jasińskiego, APByd, AmNowego 49, s. 106; APByd, AmNowego 62, s. 397; APByd,
AmNowego 66, s. 103.
8
Zap. Elżbieta Klonowska (zm. po 1638), córka Piotra z Kozielca i Anny Kawieczyńskiej, żona Jerzego Pierzchy z Bochlina, APByd, AmNowego 46, s. 82; APByd, AmNowego 53, s. 648, Dachnowski,
Herbarz, s. 138, jako bezimienna.
9
Daniel Kazimierz Kitnowski (zm. po 5 IV 1668), zob. testament Michała Mełdzyńskiego, dok. nr 24,
przyp. 13.
10
Zap. Michał a Canden Trzciński, sędzia ziemski chełmiński 1630–1648, zob. testament Agnieszki
z Borowa Bolimińskiej, dok. nr 27, przyp. 8.
11
Barbara Konojadzka (zm. po 1683), żona 1v. 1631 Jana Czapskiego (zob. przyp. 6), 2v. testatora,
ADPelp, C–10, k. 159; Dachnowski, Herbarz, s. 141 (bez imienia, odwrotna kolejność mężów), 144.
12
Andrzej Garliński, syn Adama, burgrabia łęczycki, Niesiecki, Herbarz IV, s. 75.
13
Wacław Pepłowski brat testatora, dalej jako zabity, zmarł bezpotomnie, Niesiecki, Herbarz VII, s. 271.
14
Skorodnin, może Skorodnica, pow. włodawski, woj. lubelskie.
5
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Srebro.
Rząd usarski złocisty, na poły biały, z podpierścieniem i z uzdzieniczką. Pałasz
złocisty, szabla lita ze smelcem kozacka, rządzik kozacki po części złocisty przy
Panu Płonczeńskiem siestrzanku15 jest. Roztruchanów 2 z nakryciem obadwa złociste. Czarka srebrna, łyżek srebrnych 12, srebro od buzdygana złociste, srebro do
dwu żupanów i dwu delij hajduckich.
Strzelba.
Muszkietów 11, bandoletów para, pistoletów dwie pary, kobeł 6, zbroje, szyszaki, karwasze, szopa nowa, dardy.
Bydło rogate.
Wołów robotnych 32, krów starych 14, jałowic trzylatnich 2, nieuków trzylatnych 3, jałowic dwuletnich 4, byczek łoński 1, cieląt rocznycha 3, świni 39.
[k. 129v] Konie.
Klacz 8, źrebców 4, woźników 6, parepa, wałachów robotnych 10, źrebiąt
rocznych 5.
Owiec około 350, cyna miedź, kotły wszelakie i browarny kocieł, i insze wszelakie statki domowe i browarne, ile ich jest przypominają się, a potem niżej komu należeć mają, naznaczą się, także i zboża, tak na spichlerzu jako i w stodołach. Tych tedy
wszytkich wyżej opisanych rzeczy mnie od Pana Boga powierzonych, pod tem czasem,
gdy acz mię Pan Bóg chorobą nawiedził, alem rozumu i baczenia zupełnego z woli swej
własnej i z dobrego rozmysłu, takowe rozsądzenie tym testamentem moim czynię.
Naprzód, jeśli mię Pan Bóg z tego świata w tym czasie powołać raczy, aby ciało moje wedle zwyczaju chrześcijańskiego w kościele moim parafialnym ostrowickiem16 w powiecie chełmińskim pogrzebione było, pilnie proszę. Względem b–czego
odlecam 5 000 zł pol. na wieczny czynsz–b, to jest, żeby tę sumę oddano na jakie
pewne miejsce, na którym by wiecznemi czasy [k. 130] nie ginęła, a osobliwie starać
będą IMPP egzekutorowie, tak duchowni, jako i świeccy, aby ta suma 5 000 zł wyżej
mianowana, na ratuszu toruńskim na wieczny czynsz od senatu toruńskiego przyjęta
była, z tych 10 000 zł pol., które mam na ratuszu toruńskim sobie zapisane, a canon
z tych 5 000 zł, który będzie od tej sumy oddawany, ma być tak dysponowany.
Altaryście, który w kościele ostrowickiem przy ołtarzu ode mnie fundowanem odprawować będzie Mszę św., trzykroć w każdy tydzień, to jest w poniedziałek pro defuncto fundatore et coniuge sua, we środę de Beatissima Maria
Virgine pro tempore cum collecta pro defunctis fundatoribus, w piątek votiva de
passione Domini cum collecta pro defunctis fundatoribus, a w drugim tygodniu
vice versa, to jest we wtorek, we czwartek, w sobotę też wotywy przed temże ołtarzem altarysta odprawować będzie powinien, w czym obwiązuję sumienie jego,
Dalej jako Paweł Płonczeński, syn N. Płonczeńskiego i Elżbiety, siostry testatora.
Powyższy zapis sugeruje, iż chodzi o Ostrowite w pow. golubsko–dobrzyńskim, woj. kujawsko–pomorskim, jednak wizytacje z 1647 i 1667–1672 wyraźnie wskazują na parafię ostrowicką, do której
należały również wsie Osetno i Wardęgowo, a więc wsie w obecnym pow. nowomiejskim. Kościół
w Ostrowitem k. Golubia w tamtym okresie był kościołem filialnym golubskiego, Visitationes 1647,
s. 52, 61; Visitationes 1667–72, s. 738–743.
15
16
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któremu altaryście za pracę annuatim zawsze przychodzić 190 zł pol. będzie. Kaznodziei pro tempore będącemu, [k. 130v.] który żeby po kazaniu ludziom duszę
moją do modlitwy pospolitej zalecił i pacierz Zdrową Marię z ludźmi zmówił,
naznaczam na każdy rok wiecznemi czasy zł 10. Organiście abo kantorowi 30 zł
na każdy rok, powinność jego odprawować litanie przy Mszach świętych, kiedy
altarysta będzie odprawował w każdem tygodniu wiecznemi czasy. Ubóstwu, ile
ich może być, według pieniędzy 20 zł annuatim im oddawać wiecznemi czasy.
Na wino, woski i na insze ozdoby do tego ołtarza należące, wiecznemi czasy do
tego ołtarza naznaczam zł 50, a jeśliby co reszty tych 50 zł na rok zostawało, to
na reparację kościoła, żeby nie ciekło, obrócić. A jeśliby (czego Boże uchowaj)
za nastąpieniem jakiej herezji albo przez zniszczenie wojenne ten fundusz wstręt
odnosił, tedy do kościoła sieprskiego17, gdzie obraz cudowny Najświętszej Panny
jest, obrócony być ma, z tąż powinnością odprawowania tegoż nabożeństwa, jako
się wyżej opisało. Egzekutorom wiecznemi czasy, IMM Wielebną kapitułę chełmżyńską temu funduszowi wyżej opisanemu naznaczam, o co [k. 131] i IMM przez
miłosierdzie Boże upraszam, żeby na się to onus przyjąć raczyli. A iż małżonce
mojej P. Barbarze z Konojad wszytkie dobra moje tak ruchome, jako i nieruchome, pod dożywocie jej ode mnie uczynione podpadają, tedy jej proszę o to, aby mi
ustąpiła dożywocia swego na tej sumie 10 000, która jest na ratuszu w Toruniu,
także i na białyszewskiej majętności, aby także ustąpiła dożywocia, a ja jej in recompensam na jej dziedzicznej części w Ostrowitem i na Osetnie18 z tych sum,
które mam, tak modo obligatorio, jako i transfusorio, odstępuję i wiecznemi czasy
daruję 4 000 zł pol., a jeśliby tego uczynić nie chciała, tedy wszytkie sumy mnie
należące po wyjściu praw jej dożywotnich, tam ad pia opera, jako i na sukcesory
moje w cale należeć będą. Na ołtarza zrobienie w kościele tymże ostrowickiem,
przy którym Msze święte wyżej wyrażone odprawowane będą leguję 200 zł,
a na potrzeby do tegoż ołtarza należące, trzecie 100 zł naznaczam. Wszystkim
klasztorom okolicznem w województwie chełmińskim będącem, [także] nowski
klasztor w województwie [k. 131v] pomorskim, do nich przyłożywszy każdemu
klasztorowi z osobna na trycezymy po 30 zł pol. leguję, które trycezymy aby jako
najprędzej odprawowane były, pilnie proszę. Kościołowi w dobrzyńskiej ziemi
w Mokowie19, gdzie rodzicy moi leżą, na reparację kościoła tamtecznego zł 50
naznaczam. Kościołowi płowęskiemu 20 na dzwonnicę odlecam zł 20. Do ołtarza
w grudziądzkiem kościele farskiem Bractwa Różańca Św. odlecam zł 30, na ochędóstwo i potrzeby tego ołtarza Najświętszej Panny.
Pogrzeb, aby najprzystojniej, według zwyczaju Kościoła św. katolickiego bez
odwłoki był odprawiony w zgromadzeniu kapłanów i ubóstwa, także i pokrewnych
z obu stron, tak moich, jako i małżonki mojej pobli[ż]szych, na który pogrzeb zł 400

17
18
19
20

T.j. sierpecki. Kościół w Sierpcu, woj. mazowieckie.
Osetno, wieś w pow. nowomiejskim, woj. warmińsko–mazurskim.
Mokowo, wieś w pow. lipnowskim, woj. kujawsko–pomorskim.
Płowęż, wieś w pow. brodnickim, woj. kujawsko–pomorskim.
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odkazuję. Kamień, na którem by nagrobek i tego funduszu pamiątka była literami
wyrysowana kupić, na który leguję zł 30.
Majętność Białyszewo, żem ex industria mea zatrzymał, mogąc one spieniężyć,
a iż sukcesja tej majętności na siostrę moją rodzoną Panią Elżbietę Płonczyńską21
i dziatki jej przypada, [k. 132] a jam z wysługi mojej, wiele na tę majętność łożył,
tedy przynajmniej tę powinność na siostrę rodzoną moją i sukcesory jej wiecznemi
czasy wkładam, aby za duszę moją i rodzonego mego Wacława w kościele sieprskim, gdzie obraz cudowny Najświętszej Panny, dwakroć w każdy miesiąc alternatim, za obydwu nas braci rodzonych Msze święte odprawowane były, przed obrazem
cudownym Najświętszej Panny i przy ołtarzu uprzywilejowanem requiem. Nadto,
aby Panna Elżbieta Płonczyńska siestrzanka moja wprzód z tej majętności była wyposażona takim sposobem, aby miała posagu w pieniądzach gotowych 1 500 zł, a na
ochędóstwie z osobna 500 zł. Czeladzi wszytki co się kolwiek winno popłacić, a nad
zasługi jego Iwankowi dać kontentacji 200 zł pol., a Wawrzyńcowi nad zasługi
kontentacji dać zł 100. Długi com komu winien popłacić, a mianowicie kościołowi
ostrowickiemu zł 200, a na reparację plebanii zł 100. Do Grudziądza za sól polskiemu Hanusowi alias Andrzejowi Lipce co się winno, jednak ma [k. 132v] przy sobie
moje kotwie 3, które może wziąć w tym długu, jeżeli zechce. Winiarce w Grudziądzu 28 zł i te jej zapłacić. Beczka prochu, która jest w kościele grudziądzkim niepełna, tę oddać Rzeczypospolitej, gdyż też od Rzeczypospolitej był ten proch. Pani
Pierzchowej długu zł 100 bez czegoś oddać, gdyż już przy mnie więcej nie zostawa.
Nadto jej leguję tym testamentem zł pol. 400 i z dziatkami jej, każdemu z osobna po
100 zł, a jej samej czwarte. Te pieniądze, które za głowę brata mego Wacława oddane będą, oddać do kościoła sieprskiego, tam gdzie ciało jego leży, aby nabożeństwo
za duszę jego tamże odprawowane było 200 zł, które za głowę Jakuba Pająkowskiego na włóce roli na Ważynie22 od Wilka Ważyńskiego asekurowane księgami
płockiemi, kiedy będą rekuperowane, oddać one sukcesorom nieboszczykac Jakuba Pająkowskiego. Panu Symonowi [s] Pepłowskiemu23 z Kochania24, stryjecznemu
memu leguję zł pol. 500. Panu Wojciechowi Beklewskiemu bratu memu wujecznemu, a synowi [k. 133] Pana Łukasza Beklewskiego, leguję 500 zł pol., a rodzonem
jego Janowi i Bartoszowi po 250 zł. Pana Stanisława Beklewskiego dziatkom, jako
Panu Janowi, synowi jego, 300 zł pol., a księży rodzonych jego po 250 zł. Pana Sebastiana Beklewskiego dzieciom wszytkim równo po 200 zł pol. leguję. A jeśliby co
nad te legata moje zbywało sum pieniężnych, tedy jeszcze małżonce mojej miłej leguję z nich 1000 zł pol., gdyż mi jako cnotliwa małżonka umiała usłużyć, a z reszty
tej sumy, co nad to po wyjściu praw dożywotnich małżonki mojej zostanie, na IMM
Wielebną kapitułę chełmżyńską naznaczam zł pol. 200, aby przy sumie funduszowej 5 000 zł i te 200 na czynszu były, z których by ekspense na odbieranie kanonu
Elżbieta Pepłowska, córka Jana i Jadwigi Sławeckiej, 1v. żona Osieckiego, 2v. żona Bartnickiego,
3v. żona Płończyńskiego, siostra testatora, Niesiecki, Herbarz VII, s. 271.
22
Zap. Warzyn–Skóry, wieś w pow. sierpeckim, woj. mazowieckie.
23
Szymon Pepłowski, nieznany herbarzom brat stryjeczny testatora.
24
Kochoń, pow. lipnowski, woj. kujawsko–pomorskie.
21
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funduszowego Wielebna Kapituła czynsz wiecznemi czasy miała. Także PP egzekutorom świeckim, ile ich naznaczam, za prace IMM po 100 zł każdemu z osobna
naznaczam. Egzekutorami tego testamenu mego [k. 133v] czynię i wielce upraszam
IMM, JMP Mikołaja Działyńskiego25 wojewodzica chełmińskiego i zacnego potomstwa JM26, także JMP Bolesława Konojadzkiego27, więc i JMP Jana Beklewskiego,
syna Pana Łukaszowego i siestrzeńca mego, Pawła Płonczeńskiego28, prosząc IMM
dla Pana Boga, aby nie onerując sumienia swego ten testament mój do efektu przywiedli. A cokolwiek reszty nad te wszytkie legata moje zostanie pieniężny [s], to na
seminarysty z pokrewnych swoich przy ojcach jezuitach, gdzie najbliżej seminarium będzie, a jeśliby z pokrewnych moich nikt się do tego nie brał, ani uczyć chciał,
tedy i z poddanych moich, który by do tego był sposobny, przystęp mieć będzie,
a na ostatek i obcy, in defectu tych, których mianuję pierwej. Panu Płonczyńskiemu
siestrzankowi memu odlecam parę sukien, ferezję czerwoną półszkarłatną pupkami
podszytą i kurtę adamaszkową wiśniową, czapkę aksamitną sobolem podszytą, szablę litą, muszkietów parę, bandoletów parę. Panu [k. 134] Wojciechowi Beklewskiemu ferezja czerwona półszkarłatna bez podszewki, bo listwy na ornat się wezmą.
Podszewki wszytkie insze spod ferezji na ornaty do ołtarza tego fundowanego, przy
którym Msze święte odprawowane będą. Ferezja trzecia półszkarłatna z dwiema
pary pętlic Panu Janowi Beklewskiemu bratu memu z Ważyna, a ta bez podszewki
Panu Bartoszowi Beklewskiemu z Mysłakowa29 bratu memu. Delijka zielona atłasowa Panu Szymonowi Pepłowskiemu stryjecznemu memu. Ferezja lisia z kołnierzem i kurta akasamitna czerwona i ubranie moje i czapka wydrzana i boty moje,
srebro przy pieniądzach wszelakie zostać ma, oprócz dwu roztruchanów i puzdra
łyżek, które małżonce mojej należeć będą. Bydło, konie, owce (oprócz 100 owiec
do Białyszewa, które tam naznaczam oddać), sprzęty wszelakie domowe, zboża,
wozy, kareta z końmi, nic penitus nie wyjmując, małżonce mojej przy majętności w Ostrowitem wiecznemi czasy należeć będzie. Ks. plebanowi płowęskiemu,
ks. Kasprowi30, odlecam zł pol. 30, a on trycezymę jedną jako najprędzej [k. 134v]
za duszę moją będzie powinien odprawić. A dla większej ważności i pewności tego
testamentu uprosiłem IMM niżej opisanych PP przyjacielów, żeby podpisami rąk
swych ten testament roborowali.
Działo się w Ostrowitem die et anno ut supra.
(–) Wojciech Pepłowski reką swą
(–) Mikołaj Działyński ręką własną

Mikołaj Działyński (zm. po 1640), syn Stanisława wojewody chełmińskiego i Heleny Plemięckiej,
ADPelp, C–13, k. 138; Dachnowski, Herbarz, s. 20; Dworzaczek, Genealogia, Tab. 115.
26
Dzieci Mikołaja Działyńskiego i Anny Łodzińskiej: Jan Dominik, Stanisław, Michał, Justyna, Helena, Katarzyna, Elżbieta, Cecylia, Dworzaczek, Genealogia, Tab. 115.
27
Bolesław Konojadzki, zob. testament Bolesława Konojadzkiego, dok. nr 48, przyp. 1.
28
Zap. Paweł Płończyński, szwagier testatora, ostatni z mężów Elżbiety.
29
Mysłakowo, wieś w pow. lipnowskim, woj. kujawsko–pomorskim.
30
Ks. Kasper (Gaspar) Płocensis (zm. 1643), komendarz ostrowicki, proboszcz płowęski i lipiński już
w 1629, ADPelp, C–10, k. 41; ADPelp, C–12, s. 135; ADPelp, C–13, k. 512v.
25
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(–) Gaspar Płocensis pro tunc commendarius Ostrowiten[sis] ecclesiae parochialis tanquam testis mpp
(–) Bolesław Konojadzki mpp
(–) Otton Machwicz31 mpp
(–) Maciej Wapczyński ręką swą
(–) Jan Beklewski mpp
(–) Paweł Płonczyński mpp

Zap. identyczny z Ottonem, synem Jana z Tesmendorffu i Brandtówny, który w 1611 roku kwitował
tutorów z opieki, APGd, AmSztumu 524/6, s. 122.
31

46. Testament Bogumiły Michorowskiej
Mirany, 28 XII 1639
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu do ksiąg grodzkich dzierzgońskich 27 I 1640 przedłożona przez
testatorkę, APGd, DzierzGr 2/1, k. 797v–798.

[k. 797v] Iż wiele na tym należy aby człek każdy, a zwłaszcza w leciech podeszły, oczekiwający godziny żywota swego, upatrował to jakoby dziatkom swoim po
śmierci swej z obopólnej zgody i miłości w cale zostawił, nie będąc przyczyną do
niechęci i nieprzyjaźni między niemi. Przeto i ja1, w tym się poczuwając być stopniu i terminie, życząc dziatkom swoim zgodę i z obopólną miłośc[ią] i zabiegając
temu aby po śmierci mojej żadne niestatki lubo to zawody prawne względem dóbr
pozostałych między nimi nie urosły, chciałam za dobrego zdrowia swojego przy
bacznym i zdrowym rozsądku, wezwawszy na to IMPP sąsiadów i dobrych przyjaciół moich niżej podpisanych dla dobrej porady i lepszej bezpieczności, wolę moją
doskonałą tym pismem i zeznaniem moim oświadczyć i deklarować.
A mianowicie, wydawszy różne sumy pewne pieniężne tymże dziatkom moim
ad ratione posagu z pozostałych dóbr mirańskich 2 dziedzicznych po zejściu z tego
świata nieboszczyka szlachetnego Pana Krzysztofa Michorowskiego3, małżonka mego a rodzica i ojca dziatek4 moich, mnie prawem dożywotnim należących
Wyraz nieczytelny.
Bogumiła (Teofila) Zubrzyc (Zubric) (zm. po 27 I 1640), żona Krzysztofa Michorowskiego z Miran,
skądinąd nieznana.
2
Mirowice (Mirany, Mirahnen), wieś w pow. sztumskim, woj. pomorskim.
3
Krzysztof Michorowski z Miran (zm. przed 15 V 1603), posiadacz części sołtysostwa, APGd, AmSztumu
524/5, s. 307; APGd, DzierzGr 2/1, s. 798; ADTor, AmGolubia, SG–10 [jednostka niepaginowana].
4
Oprócz wymienionych niżej trzech córek, był syn Kazimierz Michorowski (żyjący 1606), niewzmiankowany w testamencie, widocznie zmarł wcześniej, ADTor, AmGolubia, SG–10 [jednostka
niepaginowana].
a

1
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i służących, jako naprzód Pani Dorocie Konieckiej5 starszej córce zł pol. 400. Pani
Annie Goclawskiej6 1 000 zł a Pani Zofii Bąkowskiej7 zł 550 dałam, które to sumy
pieniężne onym ode mnie wydane, iż nie porówniają [s] z sobą, tedy chcę aby podług słuszności i wystarożenia [s] tych dóbr mirańskich lubo same między sobą lubo
to przez przyjaciela porównały się. A iż z dopuszczenia Bożego na wojnie przeszłej
pruskiej te mianowane dobra przez nieprzyjaciela prawie do szczątku są spustoszone i zniesione, tak dwór, stodoły, szopy i chałupy chłopskie, jako i bydło, konie
i wszytkie insze rzeczy ruchome, tak iż te dobra do tego czasu pustkami i odłogiem
bez wszelakiego pożytku zostawały, czemu [k. 798] sama radzić nie mogąc, a chcąc
aby ta ojczyzna dziatek moich poratowana być mogła, dopuściłam dobrowolnie córce mojej Pani Dorocie Konieckiej, aby ona kosztem swym budunek obmyślowała i to gospodarstwo pracą swą i staraniem prowadziła i pożytki sobie i mnie na
pożywienie czyniła, zachowując jednak rzecz względem tych dóbr mianowanych
między sobą.
Jednak iż przez lat kilka mieszkając ustawicznie dla służby Bożej w mieście
Gdańsku na własnym chlebie i koszcie Pani Konieckiej, która i sama z gotowego
grosza żyła i w najmie mieszkała, jakoż i do tego czasu przy niej żyję, a będąc wiadoma kosztów znacznych i prac wielkich, które ona podejmowała około tego budunku tych dóbr mianowanych i prowadzenia gospodarstwa z niemałym zadłużeniem
się na to oprócz gotowych pieniędzy wydanych, przeto jako matka chcąc być prawa
sumieniu swemu i dziatków swych podług sprawiedliwości i słuszności zeznawam
tejże Pani Dorocie Konieckiej i potomkom jej na tychże dobrach mirańskich długu
pewnego i istotnego skutecznego zł pol. 2 000.
A ponieważem ja jeszcze dziatkom swym na tych dobrach cesji prawa swego nie
uczyniła, tedy zachowuję to sobie i waruję, abym przy tym, który te dobra będzie
trzymał, z tychże dóbr miała słuszne wychowanie i potrzebne odzieży. A mianowicie, przynajmniej co rok na szaty i odzieże przystojne, z których pol. zł 60. Także
i gdyby Pan Bóg śmierci na mię dopuścił, przystojny pogrzeb wedle obrzędu wiary
katolickiej, albo w kościele posztolińskim8, albo więc tam, gdzie będzie wola potomków moich.
A dla lepszego warunku i pewności obiecuję dobrym słowem jako najprędzej
stanąć do grodu kiszporskiego i tam przed aktami tamecznemi to pismo i wolę moją
zeznać, dać zapisać i potwierdzić. Na co się ręką własną podpisuję i gwoli większej
wiary i wagi IMPP sąsiadów i przyjaciół moich do tego aktu zeznania mego wezwanych, aby się jako świadkowie obecni rękami swemi podpisali, uprosiłam.
Działo się w Miranach w dzień Młodzianków [28 XII] roku 1639.
(–) Bogumiła Zubric Michorowska

Dorota Michorowska (zm. po 29 VIII 1642), córka Krzysztofa i testatorki, żona Marcina Konieckiego z Gdańska, APGd, DzierzGr 2/1, s. 798; APGd, DzierzGr 2/3, k. 23v.
6
Anna Michorowska, córka Krzysztofa i testatorki, żona N. Gosławskiego, APGd, DzierzGr 2/1, s. 798.
7
Zofia Michorowska, córka Krzysztofa i testatorki, żona N. Bąkowskiego, tamże, s. cyt.
8
Postolin, wieś w pow. sztumskim, woj. pomorskim.
5
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(–) X. Stanisław Kazimierz Myslkowski9
(–) Andrzej z Watkowic Gosławski10 jako świadek
(–) Jan Zygmunt Szorc11 jako świad[ek]
(–) Marcin Koniecki12 jako [a]

Ks. Stanisław Kazimierz Mystkowski, z diecezji płockiej, może wikariusz w Postolinie, potem wikariusz w Lichnowach (1641), 1641–1645 proboszcz w Grucie, spowiednik biskupa chełmińskiego
w 1645 roku, Zawadzki, Duchowieństwo II, s. 171.
10
Andrzej Gosławski z Watkowic (zm. po III 1661), syn Andrzeja, ławnik ziemski malborski 1634–
1661, rzekomy sędzia ziemski malborski, APGd, SztumZ 3/1, s. 8, 552; UPKr, nr 513, 611.
11
Jan Zygmunt Szorc ze Szramowa (zm. przed 1655), syn Michała i Anny Jackowskiej, APGd,
DzierzGr 2/4, s. 426; G. A. v. Mülverstedt, Etwas über die v. Schortz, ZhVRM, H. 10, 1884, s. 24.
12
Marcin Koniecki (von Enden) z Gdańska (zm. po 7 III 1648), mąż Doroty Michorowskiej, córki testatorki, agent Gdańska w Królewcu, APGd, DzierzGr 2/3, s. 23v; Akta do dziejów Polski na morzu,
t. 7, cz. 2A, wyd. W. Czapliński, Gdańsk 1959, s. 66 i nast.
9

47. Testament Wawrzyńca Polańskiego
Płowęż, 20 i 26 II 1641
Oryg. w postaci instrumentu notarialnego sporządzonego przez notariusza apostolskiego Jana Andrzeja
Potrykowskiego, do którego dołączono również korekty testatora sporządzone na dwóch odrębnych kartkach włożonych w testament, ADPelp, AKChełm, B III 15, k. 29–31; kopia w postaci wpisu w księdze
czynności biskupa chełmińskiego ADPelp, C–13, k. 203v–207. Testament do wpisu przedłożył 27 III 1641
sporządzający, w imieniu wdowy po testatorze, Katarzyny Trankwic.
Oryg. nieco podniszczony, przetarcia i ubytki papieru na zgięciach. Tekst uzupełniony z kopii bez zaznaczania. Ślady po czterech pieczęciach Polańskiego i świadków, papierowych, przytwierdzonych ciastem.
Znak notarialny w postaci krzyża wpisanego w okrąg z napisem na ramionach: „Bonorum rector, Malorum
victor” oraz inicjały „I.P.” Pod dokumentem pieczęć papierowa z herbem Ogończyk.

[k. 29] W imię Pańskie. Amen.
Ponieważ ludzie wszyscy za jednym prawem na ten świat przychodzimy, abyśmy
umierali i żaden taki nie znajduje się nawet i biedne niemówiątko, co na tym świecie
bieg przyrodzony życia swego dniem jednym odprawuje, który by od jakiejkolwiek
zmazy wolny być miał. Tę pamięć i rozmyślanie nieużytej śmierci przekładać sobie przed oczy mądrość jest nad mądrościami i umieć dobrze umrzeć, umiejętność
nad umiejętnościami. Dlatego ja, uważając się być grzesznym, a śmierci podległym,
Wawrzyniec Polański1, pilnem rozważaniem dni żywota mego krótkie i złe sobie

Wawrzyniec Polański (zm. między 26 II a 13 III 1641), skądinąd nieznany, ADPelp., AKChełm,
B III 15, k. 28v (data konfirmacji); ADPelp, C–13, k. 203a.
1
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przypominając i na ostatni on sąd generalny i straszny Odkupiciela mego z pilnością
się gotując, aby gdy przyjdzie i zakołace we drzwi serca mego znalazł mię czujnego
i opatrznego około zbawienia duszy mojej. Pod ten czas, a zwłaszcza póki jeszcze
rozum wolą rządzi, a siła ciałem jakożkolwiek władnie, o rzeczach pracą moją ciężką
nabytych, sobie do Pana Boga wszystkiego dobra podarce hojnego do czasu powierzonych, tak chcę i teraźniejszą ostatnią wolą moją stanowię, rozporządzam i czynię.
Naprzód, duszę moją z nieba do ciała mego złączoną w ręce Odkupiciela mego
oddawam, aby który odkupując jej okrutnej męki kielich podjął, onę do Siebie powracającą się łaskawie i miłosiernie przyjąć raczył, pokornie proszę. Którą też pod
obronę Najświętszej Panny Maryi jedynej po Bogu mojej opiekunce, także świętym
Piotrowi i Pawłowi apostołom, św. Michałowi, archaniołowi, osobliwemu stróżowi memu, patronom moim wszystkim oddawam, [k. 29v] pokornie onych prosząc,
aby na straszliwym sądzie Boga mojego mnie nie odstępowali i owszem za mną
grzesznem przyczynić się raczyli. Aby Pan Bóg grzechom młodości i krewkości
mojej był miłościwy i duszę moją grzeszną raczył przypuścić do widzenia twarzy
Swojej w Królestwie Niebieskim. Ciało moje z ziemi poczęte, ziemi także oddaję,
które żeby w kościele bernardynów lubawskich nie pompoze, przystojnie jednak
było pogrzebione i pochowane IMPP egzekutorów, a osobliwie JWM ks. biskupa
chełmińskiego2 dobrodzieja mego wielkiego pilnie upraszam. Ażeby tak zaraz po
śmierci mojej, jako też i przy pogrzebie Msze święte za duszę odprawowane moją
były, tedy odkazuję na to zł 100 pol., z których żeby za każdą z osobna Mszę św.
kapłanowi po gr 15 dano, tak ordynuję. Na pogrzeb mój także zł pol. 200 odkazuję,
o to pilnie prosząc, aby kapłanów, a ubogich jako najwięcej będzie mogło być zaproszone. A jeżeliby co z tych pieniędzy zostało, tedy to obrócić na trycezymę kościołowi temu, w którym ciało moje pochowane będzie zł pol. 400 odkazuję takim
sposobem, aby in bonis fixis non oneratis albo in praeterio alicuius civitatis in vim
reemptionis asekurowane były, a census perpetuus od nich tych zakonników przy
kościele tamecznym będących, którzy by Pana Boga za duszę moją prosili, żeby
annuatim zawsze dochodził po zł 6 od 100 naznaczywszy.
Najmilszej małżonce mojej Katarzynie Trankfficównie z miłości małżeńskiej
i za podjęte w chorobie mojej prace i niewczasy in vim illatae dotis et dotalicii ordynuję, leguję, dawam i daruję czerwonych zł in specie 200 wiecznemi czasy, które mi
winien Pan Gutman mieszczanin bydgoski, na co jest oblig jego własny, któregom
powierzył JMP Michałowi Dorpowskiemu3 szwagrowi memu, który oblig ona z rąk
JMP Dorpowskiego odebrać ma i te pieniądze odzyskać i na swój pożytek podług
upodobania swego obrócić. Także i łańcuszek pancerzowy z krzyżykiem złotym
smalcowanym na nieprzepomnienie małżeńskiej miłości darowałem onej i do rąk jej

Kasper Działyński (zm. 19 III 1646), od 1639 r. biskup chełmiński i pomezański, Dachnowski, Herbarz, s. 23; PSB XVII, s. 86–87; SBPN I, s. 367–368; Nitecki, Biskupi, kol. 88.
3
Michał Dorpowski ze Skłudzewa, brat Zuzanny, żony Henryka Trankwica, stąd zap. nazwany przez
testatora szwagrem, zob. testament Macieja Wedelstedta, dok. nr 23, przyp. 29.
2
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de facto oddałem. Dziatki moje4 najmilsze aby wprzód w bojaźni Bożej, która jest
początkiem wszelakiej mądrości rosły i ćwiczenie w naukach pilne [k. 30] aby było
około nich. One IMPP egzekutorom w opiekę oddawając, za nimi proszę. Tymże
dziatkom moim, a osobliwie synom, księgi moje wszystkie in prophanis et politicis,
in sacris zaś konwentowi któremu ubogiemu podług zdania IMPP egzekutorów leguję i odkazuję. Z tym jednak dokładem, iż jeśliby synowie moi naukami się bawić
nie chcieli, tedy IMPP egzekutorowie, niechaj te księgi, które synom moim należeć
mają poprzedać każą, a te pieniądze na Msze święte za duszę moją obrócą. A przy
tym IMPP egzekutorów przez miłosierdzie Boże proszę, aby pilne staranie około
poczciwego wychowania dziatek moich mieli, a teraz zostawując wprzód dziatkom
moim ojcowskie błogosławieństwo, którego im od Pana Boga z nieba życzę, onym
podług przepomożenia z dostateczków moich pozostałych taką czynię ordynację.
Naprzód Izabelli, córce mojej starszej, jakkolwiek będzie chciała wiek swój prowadzić na tym świecie lub do zakonu wstąpić lubo też i temu światu służyć zł pol. 500
względem posagu leguję i naznaczam, przy tym łańcuch wielki złoty 100 czerwonych
w sobie mający, także i manele. Wszakże jeśliby ją Pan Bóg pod ten czas nim do stanu
doskonałego przyjdzie do siebie powołał, to się na wszystkich pozostałych rodzonych
niechaj powraca. Maryance, córce mojej młodszej, także zł pol. 500 na posag i łańcuch pomniejszy złoty, 40 czerwonych w sobie mający leguję i odkazuję. Srebro, klejnoty, szaty i wszystkę supellectilem domesticam (co wszystko dostatecznie inwentarz
opiewa, który inwentarz ręką moją własną podpisany ma się referować do testamentu,
tej ostatniej woli mojej) to wszystko poprzedać i spieniężyć, a te pieniądze wszystkie
za to zgromadziwszy dać kędy na pewne miejsce, od których by płat iść mógł, który
niechajby się obracał na wychowanie synom moim, dotąd, póki do lat nie przyjdą.
A gdy przyjdą do lat, tedy te pieniądze odebrać, a między nie equaliter podzielić.
Czeladkę moją, wprzód każdemu z nich podług czasu zasłużonego po śmierci mojej
popłaciwszy onę odprawić. Długu żadnego nikomu nie winienem, jednakże jeśliby się
ktokolwiek długu jakiego upomniał, a pokazał, to oczywiście tedy żeby bez wszelakiej
odwłoki i omieszkania [k. 30v] zapłacono, usilnie proszę. Długi którekolwiek ja mam
u ludzi wszystkie są specyfikowane, w inwentarzu moim własną ręką podpisanym, do
którego się w tym testamencie moim referuje, na które też są rekognicje. Które długi
żeby IMPP egzekutorowie od dłużników odebrali i o nie in defectu persolutionis iure
mediante czynili, pokornie upraszam.
Za egzekutory tego testamentu i tej ostatniej woli mojej IMM upraszając postanawiam, czynię i mianuję. A naprzód JW JM ks. biskupa chełmińskiego i pomezańskiego, Pana i dobrodzieja mego wielkiego, IMM ks. Aleksandra Dorpowskiego5

Testament wspomina tylko o dwóch córkach Izabeli i Mariannie. Testator miał też co najmniej
dwóch nieznanych z imienia synów.
5
Jerzy Aleksander Dorpowski (zm. 4 VII 1644), proboszcz grudziądzki 1624–1626, proboszcz kościoła św. Jana w Toruniu 1638–1644, proboszcz świerczyński 1638–1644, kanonik chełmiński i oficjał
pomezański, Mańkowski, Prałaci, s. 34–35.
4
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kanonika i oficjała chełmińskiego, Pana Jana Berzewica6, Pana Jana Obatkowskiego,
siostrzanka mego, upraszając IMM przez miłosierdzie Boże, ażeby się z tej pracy nie
wymawiali, ale raczej podług powinności chrześcijańskich tę ostatnią wolę moją do
skutku przywieść chcieli. Którym daję wszelaką moc i władzę, tę ostatnią wolę moją
i inwentarz ręką moją własną podpisany egzekwować, rzeczami wszystkiemi dysponować, rozporządzać i do efektu ostatniej woli mojej przywieść, a przy tym IMM
względem fatygi i prac dla mnie podjętych leguję i naznaczam każdemu po zł pol. 30.
Pilnie IMM przy tym upraszając, aby dla tej miłości, szczerości i życzliwości, którą
mnie żywemu pokazowali, tegoż wszystkiego i po śmierci oświadczać nie zaniechali,
za co od Pana Boga Wszechmogącego obfitszej nagrody i zapłaty niech się spodziewają. Tę ostatnią wolę moją albo testament chcę mieć tej wagi, jakoby urzędownie przed
sądem był uczyniony, zostawując jednak sobie w cale zupełną władzę, póki mię jeno
Pan Bóg na tym świecie chować będzie raczył, przydać, przyczynić, umniejszyć, odmienić, każdego czasu, kiedy i jako mi się będzie zdało. Na co dla lepszej wiary i pewności tego wszystkiego z przyjacioły na świadectwo wezwanymi i tej ostatniej woli
mojej wiadomymi z przyciśnieniem pieczęci mojej, ręką moją własną podpisuję się.
Działo się w Płowężu7 dnia dwudziestego lutego roku tysiąc sześćsetnego czterdziestego pierwszego.
[LS 4 miejsca]
(–) Wawrzyniec Polański ręką własną ostatni raz
(–) Casparus Płocensis8, in Płowans et Lipinki parochus tanquam testis praesens mpp
(–) Lucas Nowowieyski9 scabinus terrestris risenburgensis testis praesens mpp
[korekty testamentu]
Post scriptum testamentum sub eodem actu in testamento expresso.
Errore albo nieostrożnością się stało, że napisano w testamencie moim jakoby
rekognicja Pana Gutmana z Bydgoszczy na sumę czerwonych zł 200, miała być
przy JMP Michale Dorpowskim, ale ja to in hoc post scripto meo inaczej deklaruję.
Iż ta rekognicja JM ks. Stanisławowi, spowiednikowi Societatis Iesu ode mnie jest
powierzona, którą aby JMP Michał Dorpowski odzyskał i małżonce mojej oddał,
proszę i JM ks. spowiednika do oddania tej rekognicji w ręce JMP Dorpowskiego
albo małżonki mojej in conscientia tą ostatnią wolą moją obowiązuję. Na co się ręką
moją własną podpisałem i pieczętowałem i ten paragraf do testamentu mego i ważności jego należeć ma.
[LS] (–) Wawrzyniec Polanski ręką własną ostatni raz

Zap. Jan Berzewiczy (zm. 1646 w Lisnowie), syn Marcina starosty starogardzkiego, osieckiego
i Katarzyny Wojanowskiej, Dachnowski, Herbarz, s. 341–343; Niesiecki, Herbarz II, s. 110; Czaplewski, Senatorowie, s. 151–152, 180.
7
Płowęż, wieś w pow. brodnickim, woj. kujawsko–pomorskim.
8
Kasper Płocensis, zob. testament Wojciecha Pepłowskiego, dok. nr 45, przyp. 30.
9
Łukasz Nowowiejski (zm. przed 1654), ławnik ziemski prabucki, DzierzGr 2/4, s. 312v. Jego ręką
sporządzona pierwsza korekta testamentu.
6
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(–) Joannes Potrykowski10 Sacrae Authoritate Apostolica publicus notarius mpp
(–) Lucas Novovieyski scabinus terrestris risenburgensis testis praesens mpp
Do testamentu porządnie uczynionego przydaję i to, iż mi przyszło na pamięć,
że od lat 4 czynsz, abo dług kościołowi winowrocławskiemu11 przez mię zatrzymany był, albowiem każdego roku powinienem był oddawać po zł 18, co uczyni za 4
lata zł pol. 72. Proszę tedy dla miłości Bożej IMPP egzekutorów, aby ten dług z dóbr
moich i satysfakcję wzwyż pomienionemu kościołowi uczynili, gdyż ten czynsz ad
laudem Dei et honorem Venerabilissimi Sacramenti na łój do lampy postanowiony
jest. Zeznawam to przy obecności JM ks. Kaspra, plebana płowęskiego i lipińskiego, tudzież ojca Jakuba, spowiednika mego, bernardyna, wikarego klasztoru lubawskiego.
Przydaję jeszcze i to, że po testamencie uczynionym oprócz sumy, którąmem
uczynił w testamencie małżonce mojej, odkazuję kocioł abo garniec gorzałczany
i statki domowe drzewiane, co potwierdzam pisaniem ręki i pieczęci mojej.
Datum in Płoważ 26 Februarii anno 1641.
Przy tym odkazuję na trycezymę za nieboszczyka ks. brata12 zł 20.
[LS] (–) Wawrzyniec Polanski ostatni raz ręką własną
(–) X. Kasper Płocen[sis] in Płowaz et Lipinki parochus
(–) Frater Iacobus Pabianicius vicarius conventus lubaviensis pro tunc
conf[essarius] ipsius

Ks. Jan Andrzej Potrykowski, apostolski notariusz publiczny, proboszcz lignowski, ADPelp, C–13,
k. 203a; ADPelp, AKChełm, B III 15, k. 28v, 31.
11
T.j. inowrocławskiemu.
12
Zap. ks. Jan Polański (zm. ok. 1638), 1621 r. pleban inowrocławski, potem dziekan inowrocławski, archidiakon kruszwicki 1629 r., Statuta synodalia dioecesis Vladislaviensis et Pomeraniae, wyd. Z. Chodyński, Warszawa 1890, s. 188 i 216; K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 24, Kraków 1912, s. 438.
10
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48. Testament Bolesława Konojadzkiego
Konojady Wielkie, 22 V 1641
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu w księdze czynności biskupstwa chełmińskiego, ADPelp, C–13,
k. 381–387. Testament do wpisu przedłożył 31 III 1642 Jan Bagniewski z Bachotka, egzekutor.

[s. 381] In nomine Sanctissimae Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Ja, Bolesław z Bornosów Konojadzki1, wiedząc to, że człowiek każdy na świecie
żyjący jest jakoby cel niejaki od Pana Boga wystawiony, do którego zawsze śmierć nieuchronna, nieszczęścia i przygody zmierzają wszelakie, wiedząc i to, iż każdemu człowiekowi żyjącemu na tym świecie nie masz nic pewniejszego nad śmierć, której czas,
godzina i miejsce od wiadomości jest zakryta ludzkiej, na którą nas Pan, a Zbawiciel
nasz zawsze gotowymi być upomina. Człowiekiem się tedy śmierci podległym znając, a grzesznikiem największym bacząc, w samej tylko Chrystusa Pana Zbawiciela
i Odkupiciela przenajdroższej męce, dla odkupienia ludzkiego podjętej nadzieję swą
pokładam, Jego Najświętszego Majestatu [k. 381v] pokornie i gorąco upraszając, aby mi
miłościw, a grzechy moje wszelakie odpuścić mi raczył. Wszytkim wobec ludziom, tak
domownikom moim, jako obcym i sąsiadom, którzy mię jakkolwiek obrazili, z serca
zupełnego odpuszczam i aby mnie też onisz wszelakie obrazy moje przeciwko samemu
sobie odpuścili pokornie i gorąco przed Panem Bogiem proszę, oświadczając i to przed
Najświętszym Majestatem Pana Boga mego w Trójcy Przenajświętszej Jedynego i najchwalebniejszej rodzicielki Maryi Jezusa Chrystusa Pana i Boga naszego i przy tobie
Aniele Boży, Stróżu mój i wszyscy aniołowie i wybrani święci Pańscy, że chcę i tego
nad wszystko pragnę, abym w wierze św. powszechnej, katolickiej bieg żywota mego
skończył i wszystkie artykuły wiary i to wszystko co św. Kościół katolicki zawsze wierzał i ja wierzam i wierzać do śmierci chcę. A iż każdemu człowiekowi chrześcijańskiemu pobożnemu za żywota swego świętobliwie żyć i z dobrym rozrządzeniem sumienia
swego i rzeczy sobie od Pana Boga powierzonych, domeczku swego umierać należy,
czego i ja sobie od Pana Boga życząc, Jego Najświętszego Majestatu o to pokornie proszę, abym ubogi domeczek mój jakkolwiek tym testamentem rozrządził i w opiece Jego
św. Boskiej zostawił. Takie tedy rozrządzenie i testamentem lubo w słabym zdrowiu
swym, z dobrym jednak rozmysłem i z zupełnym baczeniem, zdrowem na umyśle będąc, ubogiego domeczku mego i rzeczy mnie do Pana Boga powierzonych czynię.
Naprzód małżonkę moją miłą Zofię Mełżyńską i dziatki z nią, jako to Łukasza, syna
i córeczki dwie, jako Annę i Mariannę przystojnie spłodzone, Panu Bogu Wszechmocnemu i Najświętszej Pannie Rodzicielce Bożej i Dobrodziejce mojej w opiekę św. [k. 382]
poruczam i onym wszelakie błogosławieństwo Pańskie zostawuję, Pana Boga niegodnie prosząc, aby onym Pan Bóg według onego Jakuba św. patriarchy błogosławieństwa
Wstawione z dołu strony zgodnie ze znakiem.
Bolesław Konojadzki (zm. po 19 IV 1645), syn Mikołaja (zm. przed 1612) i Doroty a Kawieczyn,
1609 r. w kolegium jezuitów w Braniewie, BOss, 6244/I, z. c, k. 43v, 47v; APByd, AmNowego 65,
s. 310; Uczniowie– sodalisi…, s. 160.
a
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synom Swoim we wszelakich sprawach niebieskich i ziemskich błogosławić ku chwale
Swej św. raczył. Wam zaś miłe potomstwo to napominanie za ostatni i najprzedniejszy upominek zostawuję, abyście nade wszystko do woli Bożej i przykazania Jego św.
wszystkie sprawy i mowy wasze tak stosowali, z których aby ustawicznie Majestat
Boski był uwielbiony, a Najświętszej Pannie Rodzicielce Bożej powinna cześć i nieustawająca służba od was oddawana była. W czym ciebie miła małżonko moja proszę
i napominam, abyś onym wychowania i ćwiczenia dobrego według stanu ich należącego im dać nie żałowała. O czym nie wątpię, że sama będąc poczciwie wychowaną
z wrodzonej miłości macierzyńskiej onym też tego życzyć będziesz. A iż po łasce Bożej
i opiece Jego św. opiekunów świeckich prawo pospolite naznaczaća i przybierać rozkazuję. W nadzieję tedy łaski i przyjaźni dawnej IM moich MPP przychodzi mi upraszać,
aby tę pracę i ubogich dziatek moich opiekę i domeczku mego na się przyjąć raczyli.
A mianowicie WJMP Mikołaja Działyńskiego2 wojewodzica chełmińskiego i wszystkiego zacnego domu JM (któremu zacnemu domowi jedynego syna swego do posług
oddawam) i miłą małżonkę moją do opieki dziatkom swym przydaję w zupełnym prawie jej należącym i w radzyńskich księgach reformowanym one zostawując, JMP Kaweczyńskiego3 sędziego ziemskiego świeckiego, JMP Szczęsnego Kaweczyńskiego4,
JMP Mikołaja Konojadzkiego5, JMP Jana Bagniewskiego6 pewien tego będąc po IMM,
że IMM z miłościwej [k. 382v] łaski swej autoritate sua indemnitati ubogich dziatek
moich zabiegać i onej przestrzegać będą raczyli. Za co Pan Bóg sam hojną nagrodą
IMM będzie, a oni dożywotnimi IMM zostaną sługami. Ciebie zaś najmilszy synu nie
tylko upominam, ale obowiązuję. Naprzód, abyś Pana Boga się bał i w Jego służbie nad
wszystko się kochał i one za najprzedniejszy fundament wszystkich dóbr bych sądził.
Wiary św. katolickiej statecznie bronił i w niej do śmierci trwał i wszelaką herezję jakokolwiek nazwaną pogardzał, wszelakiego zbytku i nieprawości, która by dobrą sławę
i sumienie zmazać mogła, abyś jako trucizny uchodził, czyste sumienie za najprzedniejszą tarczę w każdym niebezpieczeństwie miał. Rady zdrowej IMPP pokrewnych
i szczerych przyjaciół (na których się znać potrzeba), abyś nie pogardzał, ludzi płochych
i do złego prowadzących uchodził i rady ich nie słuchał, mianowicie czeladki, gdyż
wiele młódzi dostatniej w trudności i w nędzę podawa. Tak pracy z przodków swych
nabytej zażywaj, żeby zawsze i na chwałę Bożą i posługę ojczyzny miłej stawało. A iż
executia nieboszczyka sławnej pamięci Pana Bartłomieja Zegartowskiego7, brata mego
ciotecznego, na mnie zostawa niedokończona i suma kilkunastuset zł pewna (na którą

 ikołaj Działyński, zob. testament Wojciecha Pepłowskiego, dok. nr 45, przyp. 25.
M
Jan Kawieczyński (Kawęczyński) (zm. przed 8 III 1662), ławnik ziemski świecki 1618–1628, sędzia
ziemski świecki 1633–1659, UPKr, nr 1133, 1165.
4
Szczęsny Kawieczyński (zm. przed 1653), tożsamy z mężem Barbary Czapskiej, APByd, A mNowego
68, s. 157.
5
Mikołaj Konojadzki, zob. testament Bartłomieja Zegartowskiego, dok. nr 14, przyp. 12.
6
Jan Bagniewski z Bachotka (zm. po 16 X 1659), syn Andrzeja i N. Machwicz, ADPelp, C–13, s. 381;
APTor, ASczan 117, s. 5–8.
7
Bartłomiej Zegartowski, zob. testament Bartłomieja Zegartowskiego, dok. nr 14, przyp. 1.
2
3

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

193

Testamenty szlachty Prus Królewskich (48)

transfuzje przy JMP Janie Rudnickiem8 w Zegartowicach9 najdą się) na sarnowskiej
majętności10 w województwie chełmińskim leżącej zostawa, proces jednak pewny onę
przewiedziony i na sukcesorach IMPP Wierzbowskich przewiedziony jest częścią i cyrografem pewnym drugiegoż Pana Mikołaja Wierzbowskiego11 asekurowana jest, aby
na mnie nie ustawała i według intencji nieboszczyka Pana Zegartowskiego [k. 383] obrócona być nie miała. Tedy do dalszego tej sprawy efektu i poparcia upraszam JMP Mikołaja Konojadzkiego, JMP Jana Bagniewskiego, aby IMM tę sprawę przed JW JM ks.
biskupem chełmińskim12 pro tempore szczęśliwie rezydującym promonować i w grodzie pro executione rei iudicatae vigore nie zaniechali. Co dexteritati et conscientiae
IMM polecam. Co się tknie strony opieki dziatek nieboszczyka sławnej pamięci JMP
Michała Mełzyńskiego13, tęm równo z inszymi IMM życzliwie odprawował i cokolwiek
się sumy wzięło z dóbr dziatek tych na ciężary i długi ich życzliwie przez ręce moje ab
anno 1636 ad annum 1641 wydane są na ostatek w złym zdrowiu moim do rąk JMP Daniela Kitnowskiego14 oddane są zł 100 zostawa 30 zł, a jeśliby do percepty w dystrybucji
czego niedostawało, czego się mogło zapomnieć wydawszy oddać potrzeba. A jeśliby
mnie Pan Bóg w tym czasie z tego świata do chwały swej św. powołać raczył, tedy aby
ciało moje w kościele moim parafialnym lembarskim15 pochowane było, gdzie jeśliby
był sklep przodków moich zacieśniony, tedy aby był rozprzestrzeniony upraszam. Do
którego kościoła lemburskiego 300 zł odlecam, to jest żeby ta suma na pewne miejsce
oddana była na wieczny czynsz z tąż sumą, która za dwie włóki w Wąbrzeźnie przedane
kościołowi i szpitalowi lemburskiemu należy, a mianowicie w mieście w Brodnicy aby
mogła być ad fidem publicam na ratusz przyjęta, proszę. O której ks. Mateusz Kisielewicz16, pleban teraźniejszy lemburski, zawiaduje. Przy tym na 14 trycezym [k. 383v]
210 zł leguję, które aby jako najprędzej za duszę moją odprawione były gorąco proszę.
Proszę na dwie trycezymy kościołowi dominikańskiemu toruńskiemu 30 zł, na drugie
dwie lamkowskiemu [s], ojcom reformatom17 30 także zł, na trzecie dwie klasztorowi
lubawskiemu bernardyńskiemu, na czwarte dwie klasztorowi chełmżyńskiemu świeżo fundowanemu, na piąte dwie chełmińskiemu franciszkańskiemu, na szóste dwie
także chełmińskiemu dominikańskiemu, na siódme dwie klasztorowi nowskiemu bernardyńskiemu, które aby u ołtarza [u]przywilejowanego w którymkolwiek klasztorze
jest, odprawione były pokornie proszę. Kanon zaś z tej sumy kościołowi lembarskiemu
Jan Rudnicki z Zegartowic (zm. przed 1646), syn Szczęsnego i Reginy Zegartowskiej, APTor,
A mChełmży 10, s. 367; ADPelp, B V–16, k. 18.
9
Zegartowice, wieś w pow. chełmińskim, woj. kujawsko–pomorskim.
10
Sarnowo, wieś w pow. chełmińskim, woj. kujawsko–pomorskim.
11
Osoba niemożliwa do jednoznacznej identyfikacji ze względu na występowanie w tym czasie przynajmniej trzech osób o tym samym imieniu i nazwisku.
12
Kasper Działyński, biskup chełmiński i pomezański, zob. testament Wawrzyńca Polańskiego, dok.
nr 47, przyp. 2.
13
Michał Mełdzyński, zob. testament Michała Mełdzyńskiego, dok. nr 24, przyp. 1.
14
Daniel Kazimierz Kitnowski, tamże, przyp. 13, przyp. 1.
15
Kościół par. w Lembargu, pow. brodnicki, woj. kujawsko–pomorskie.
16
Ks. Mateusz Kisielewicz, proboszcz lembarski, ustanowiony w 1627 roku, odnotowany jeszcze
w 1647, ADPelp, C–13, k. 239; Visitationes 1647.
17
Klasztor Reformatów w Łąkach (Bratiańskich).
8
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legowany tak ma być dysponowany, że pleban tameczny pro tempore existens będzie powinien za duszę moją i miłej małżonki mojej, inszych przodków, rodziców i rodzonych
moich i pokrewnych, także domowych moich na każdy tydzień raz za duszę Mszę św.
odprawić (w czym każdego plebana conscientią tamecznego obliguję), względem której posługi ma brać pleban annuatim 18 zł. A iż konfirmacji szpital lemburski od JM
ks. biskupa chełmińskiego dotąd nie ma, tedy JMP Bagniewskiego, brata mego miłego,
upraszam, aby się w to włożył i u JM ks. biskupa tę konfirmację otrzymać raczył. Którą
jeśli potrzeba aktykować tego szpitala poprawowanie przy sukcesorze moim zostawuję.
Długi, które mam u ludzi na części JMP Walentyana [s] Sokołowskiego18 w Konojadach19 mam zapisanych in vim obligationis tejże części zł pol. [k. 384] 4 905 zł,
która suma gdy mi od JM będzie albo sukcesorom moim, aby na ratusz toruński według zwyczaju tamecznego czynszu aby oddana i tamże asekurowana była, skądby
dziatkom moim pewny pożytek szedł. Ażeby ta suma nigdzie indziej obrócona była
gorąco upraszam u JMP Krzysztofa Bistroma20 sędziego michałowskiego 200 zł na
cyrograf. Czeladź aby podług zasług ukontentowana była. Pawłowi względem jego
cnotliwych posług zapłacić co mu się winno, temuż za Pana Stanisława Gałczeńskiego21 200 zł. Nadto zasłużonych co się pokaże i konia dać dobrego. Poddanym
moim wszystkim co mi kolwiek winni długi wszelakie odpuszczam. Insze sprawy
moje wszelakie i domeczku mego łasce Bożej i opiece Boskiej i Najświętszej Rodzicielce Jego, a Dobrodziejce mojej wielkiej poruczam, który testament tak ważny
mieć chcą jakobym coram actis authenticis quibusvis uczynił. A lubom w słabości
zdrowia mego Pana Jana Bagniewskiego, brata mego użył, że mi tego testamentu
ręką swą dopisał, tedy żadnej w tej mierze wątpliwości mieć nie może, a dla większej wiary i pewności i ważności tego testamentu uprosiłem IchMM niżej podpisanych PP przyjaciół, aby ten testament mój rękami swymi podpisali i roborowali.
Działo się w Konojadach Wielkich dnia 22 maja roku Pańskiego tysięcznego
sześćsetnego czterdziestego pierwszego.
[LS] (–) Bolesław Bornos Konoiadzki ręką własną
[LS] (–) Jan Bagniewski ręką w[łasną]
[LS] (–) Mikołaj Działyński ręka własną
[LS] (–) Mikołaj Konoiadzki mpp
(–) Jan Maliszewski22 ręką swą

Zap. Walenty Jan Sokołowski, syn Jana i Katarzyny Trzebińskiej, APByd, AmNowego 49, s. 712;
APTor, AmChełmży 9, s. 118, 616.
19
Konojady (Wielkie), wieś w pow. brodnickim, woj. kujawsko–pomorskim.
20
Krzysztof Bystram, zob. testament Hieronima Bystrama, dok. nr 3, przyp. 18.
21
Zap. Stanisław Gałczewski (Gałczeński), (zm. przed 1627), syn Jana i Gertrudy Loki, mąż Barbary
Konojadzkiej. Żołnierz pod komendą Potockiego, poległ we Włoszech, Pamiętniczek Michała Łaszewskiego (ok.1627), wyd. W. Kętrzyński, Roczniki TNT 13, 1906, s. 35.
22
Jan Maliszewski, identyczny ze wzmiankowanym w 1644 jednym z opiekunów Katarzyny Mełdzyńskiej, córki Magdaleny z Lichtianów i Michała Mełdzyńskiego, być może tożsamy ze wzmiankowanym
w 1607 roku synem Stanisława sędziego ziemskiego dobrzyńskiego i Barbary Głuchowskiej, APTor,
AmT, Kat. II, IX–18, k. 266; ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–005, dok. nienumerowany z 1644.
18
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49. Testament Zofii z Lubodzieskich Elzanowskiej
Elzanowo, 2 i 26 IX 1641
Oryg. nieznany, kopie: ADPelp, AKChełm, B III 15, k. 19–24v; ADPelp, C–13, k. 343–349; APTor,
AkTor–Dominikanie 35, k. 234v. Kopie uzupełnione również o dodatkowy zapis Zofii Elzanowskiej z 26
IX 1641 jako dopełnienie testamentu.
Testament do wpisu w księdze czynności biskupstwa chełmińskiego przedłożyli 11 XII 1641 Jan Pileński,
pleban łącki, Samuel Turski i Jakub Zboiński. Ekstrakt z niej z datą 6 II 1646 w aktach kapituły chełmińskiej. Dokument wzmiankowany i przytoczony w niewielkim fragmencie w wizytacjach biskupstwa
chełmińskiego 1667–72, Visitationes 1677–72, s. 89 oraz M. Gołembiowski, Kilka uwag…, s. 165–167.

[k. 19] W imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezus.
Ponieważ żywot ludzki wszelakim podlega na świecie przeciwnościom i nie
masz nic na świecie gruntownego i trwałego, albowiem szczęście [i] przyjaźń ludzka często się odmieniają, nie masz nic pewniejszego nad śmierć, a niepewniejszego
nad godzinę śmierci, której żaden człowiek wiedzieć nie może. Dlatego Zbawiciel
nas upomina, abyśmy czuli i byli gotowymi. Przeto ja, Zofia z Lubodzieża Elzanowska1, gdy słyszę Pisma Świętego słowa, że żaden człowiek terminu tego nie przepędzi i losu tego nie ujdzie, ale umrzeć musi, pomnąc na to, że i mnie toż co inszych
ludzi nie minie, nie wiedząc czasu, dnia ani godziny, chcąc się przysposobić jak
najlepiej na napomnienie Zbawiciela mego, póki zmysły całe i zdrowie pozwala, aby
mię snadź śmierć niegotową nie zastała, umyśliłam testament i wolę moją ostatnią
uczynić i na piśmie zostawić. Jakoż zaraz czynię i tym pisaniem wolę moją ostatnią
zawieram i oświadczam, którą tak chcę mieć ważną, jakoby przed urzędem jakim
ziemskim, albo grodzkim była zeznana i uczyniona.
Naprzód wyznawam, że w wierze powszechnej katolickiej prawdziwej, w której
z młodości mojej wychowana, którą wyznawa Kościół św. rzymski umrzeć chcę
i umieram. Wierzę także [w] wszytkie sakramenta od Chrystusa Pana w tymże Kościele postanowione i jeśliby (czego Boże zachowaj) co takiego na mię przyszło,
żebym z choroby inaczej miała mówić przeciwko tej wierze albo sakramentom św.,
[k. 19v] oświadczam się przed Bogiem, żeby to było nad wolę moją i tego się odrzekam. A gdy czas śmierci przyjdzie, że się wyrokowi Boskiemu dosyć stać musi,
duszę moją grzeszną Stworzycielowi memu polecam i oddaję, aby jako ją przez
śmierć Swoją odkupił z grzechów wszystkich, krwią Swoją przenajświętszą omytą i oczyszczoną zupełnie w liczbę i towarzystwo św. wybranych swoich przyjąć
raczył za przyczyną i prośbą Przeczystej i Błogosławionej Panny Maryi osobliwej
patronki i opiekunki mojej, także błogosławionych Jana św. Chrzciciela, św. Zofii

Zofia Lubodzieska (zm. między 26 IX a 29 XI 1641), córka Krzysztofa i Katarzyny Rokusz, żona 1v.
Fabiana Lichtiana, 2v. Łukasza Elzanowskiego kasztelana chełmińskiego, APTor, AmChełmży 9,
s. 675; ADPelp, B III–15, k. 24v; APTor, AkTor–Dominikanie 33, k. 234.
1
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i Katarzyny św. i Wszystkich Świętych. Ciało moje grzeszne ziemi, z której wzięte
jest oddawam, które aby w kościele łąckim 2 przystojnie było pochowane, proszę.
Rzeczkami zaś mymi, których mi Stworzyciel mój do szafowania powierzał, tak
rozrządzam. Mam pieniędzy na ratuszu toruńskim 5 600 zł, którem na czynsz dała,
od każdego 1 000 po 60 zł, od sta po 6 zł na rok, według zapisu ich mnie danego.
Te pieniądze na trzy lata dałam. Po wyjściu trzech lat odebrać je mam, albo jeśliby
Pan Bóg na mię śmierć dopuścił niż wyjdą te lata, IMPP egzekutorowie testamentu
mego odbiorą, kwitują i tam gdzie naznaczą one obrócą i oddadzą. Winien mi JMP
Jan Maliszewski3 140 zł na cyrograf, który mam. Odpuszczam JMP 100 zł, a 40 zł
kościołowi grutskiemu4 na ochędóstwo leguję. JMP Szczęsny Dąbrowski5 winien mi
118 zł, na co mam zastawę zegarek słoneczny, [k. 20] który za oddaniem pieniędzy
JM [mam] wrócić. Winien mi był ten JMP Dąbrowski na rekognicję na 6[00] zł od
JM daną. Z tej sumy mnie połowica należała zł 300, a połowica na potomstwo nieboszczyka Pana Sebastiana Lichtyana6, ale że się mnie dosyć stało od JM, kwituję
JM z dosyć uczynienia i oddania. Rekognicja ta jest przy JMP Janie Gołockim7,
pisarzu chełmińskim. JMP Samuel Plemięcki8 winien mi za futro rysie 60 zł, na co
mam cyrograf, który za oddaniem pieniędzy JM wrócić. JMP Lubodzieska, bratowa
moja9, winna mi 130 zł, od której mam konewkę srebrną w zastawie, którą jej wrócić, pieniędzy od niej nie odbierając.
Z tych tedy wzwyż pomienionych pieniędzy na cześć i na chwałę wprzód Bogu
Wszechmogącemu i na poratowanie grzesznej duszy mojej naznaczam i nieodmiennie leguję do kościoła łąckiego, gdzie ciało moje grzeszne leżeć będzie, dawam
wiecznymi czasy 1 000 zł, od którego czynsz ks. pleban teraźniejszy i na potym
będący brać będą, na rok każdy zł 60. Za co powinni będą w każdy miesiąc dwie
Msze święte za duszę moją odprawiać, a w każdy kwartał wigilie, które się zwykły
za umarłych odprawować i Mszę św. żałobną przy tym odprawić. Ten czynsz, póki
pieniądze te będą, to jest do trzech lat odbierać będą. Ażeby się tej mojej ordynacji
dosyć stało i pomienieni plebani łąccy to odprawowali, proszę IMM prałatów wielebnej kapituły chełmińskiej, aby tego IMM dojrzeli. Także aby te pieniądze zawsze
na czynszu były i bez woli i wiadomości [k. 20v] pomienionych IMM, aby ich nikt
nie ważył się podnosić, oprócz, żeby się IMM inaczej zdało, o co i dla Boga proszę.
Zakonnikom Dominika św. w Toruniu na poprawę kościoła, nie na co inszego,
leguję i naznaczam z tej sumy zł 1 000 i z czynszem przez trzy lata, który także na poprawę obrócić mają, a za duszę moją aby prosili Pana Boga. Kościołowi
Kościół w Wielkiej Łące, pow. golubsko–dobrzyński, woj. kujawsko–pomorskie.
Jan Maliszewski, zob. testament Bolesława Konojadzkiego, dok. nr 48, przyp. 22.
4
Kościół w Grucie, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie.
5
Szczęsny Dąbrowski, zob. testament Jana i Anny Grudowskich, dok. nr 32, przyp. 6.
6
Jan, Sebastian, Zygmunt i Jerzy Lichtianowie, synowie Sebastiana. W 1651 pełnoletni był tylko
najstarszy Jan, APGd, DzierzGr 2/3, k. 286.
7
Jan Gołocki (zm. 1651), pisarz ziemski chełmiński 1631–1651, pisarz grodzki chełmiński 1635–1639,
wicewojewoda malborski 1644–1650, UPKr, nr 203, 1382, 1483; Dachnowski, Herbarz, s. 195.
8
Samuel Plemięcki, zob. testament Macieja Lubodzieskiego, dok. nr 42, przyp. 5.
9
Elżbieta Plemięcka, zob. tamże, przyp. 2.
2
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łasińskiemu10 na poprawę i ochędóstwo dawam 200 zł. Kościołowi do Gruty, gdzie
małżonek mój11 leży, leguję 200 zł, które aby na pewny jaki grunt były dane, z którychby czynsz płacono. Ten czynsz ks. pleban tameczny odbierał i za duszę małżonka mego Pana Boga prosił, przy ofierze Mszy przenajświętszej i duszy też mojej,
aby nie przepominał. Te pieniądze także aby nie ginęły, żeby z nich wieczny czynsz
oddawano i modlitwa za dusze nasze była. Czego aby zwierzchność duchowna dojrzała proszę. Naznaczyłam także temu kościołowi na ochędóstwo 40 zł u JMP Jana
Maliszewskiego. Do kościoła ostromięckiego gdzie siostra moja12 leży naznaczam
200 zł. Ojcom franciszkanom do Chełmna daję 300 zł, aby za duszę moją Pana Boga
prosili. Do szpitala łasińskiego naznaczam 200 zł. Kapłanom, którzy będą przy pogrzebie ciała mego i Msze święte odprawią, każdemu z nich naznaczam po 3 zł.
Na trycezymy aby się za duszę moją odprawowały naznaczam do Torunia ojcom
dominikanom 30 zł, do Chełmna tymże 30 zł. Ojcom franciszkanom tamże 30 zł. Ojcom bernardynom do Skąpego 30 zł. a– Ojcom bernardynom do Lubawy 30 zł. Tymże
ojcom do Bydgoszczy 30 zł. Ojcom karmelitom do Bydgoszczy 30 zł (210 fl) –a. Ci
wszyscy powinni będą 30 Mszy [k. 21] świętych za grzeszną duszę moją odprawić.
Sprzęt domowy, cyna, koprowina, co nad inwentarz zbędzie, to dziatkom JMP
Lubodzieckiej leguję. Bydło, konie, owce, co także nad inwentarz zostanie, z tego
co komu naznaczę, aby było dane. Kościołowi łąckiemu owiec 15 na rozmnożenie.
Powinnych moich też nie przepominając, aby też oni duszę moją mieli w pamięci.
Naznaczam dziatkom nieboszczyka Pana Macieja Lubodzieckiego13, brata mego,
synowi14 i dwóm córeczkom15, każdemu z nich po 500 zł, które aż po wyjściu trzech
lat wezmą, do czynszu jednak od tych pieniędzy nie należą i brać go nie będą, bom
go na co inszego naznaczyła. Pani matce tych dziatek, a pani bratowej mojej, dawam
suknię moją z katrynką boretkową [s], także i czapkę moją sobolą. Mam jeszcze żywego rodzonego mego Pana Krzysztofa Lubodzieckiego16, który majętności swych
pozbywszy, mizernie wiek prowadzi. Którego by ratować w jego niedostatku, jednak obawiam się, aby mi kto wstrętu jakiego w tej mojej ordynacji nie chciał czynić.
Poruczam to IMPP egzekutorom, aby nie względem spadku i puścizny jakiej po
mnie, ale raczej względem jałmużny niedostatek jego 100 zł opatrzyli i onego ratowali, co ich baczeniu poruczam. Jednak aby nic więcej onemu nie dawali. Ks. Janowi Pielińskiemu17 plebanowi łąckiemu leguję i naznaczam z tej sumy w Toruniu
Kościół w Łasinie, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie.
Fabian Lichtian (zm. po 1626), syn Jerzego i Anny Kos, zob. testament Bartłomieja Zegartowskiego, dok. nr 14, przyp. 11.
12
Katarzyna Lubodzieska, zob. testament Katarzyny z Lubodzieskich Dorpowskiej, dok. nr 33, przyp. 1.
13
Maciej Lubodzieski, zob. testament Macieja Lubodzieskiego, dok. nr 42, przyp. 1.
14
Wacław Lubodzieski z Bartoszewic, zob. testament Wacława Lubodzieskiego, dok. nr 73, przyp. 1.
15
Anna Lubodzieska i nieznana z imienia, późniejsza żona Macieja Wybczyńskiego, zob. tamże, tekst
i przyp. 17.
16
Krzysztof Lubodzieski, zob. testament Katarzyny z Lubodzieskich Dorpowskiej, dok. nr 33, przyp. 5.
17
Ks. Jan Pieliński (Piliński), proboszcz papowski do 1626, zap. w tym roku instalowany na probostwie w Wielkiej Łące, w źródłach od 1628, również jako prepozyt kowalewski. Od 1635 roku także
proboszcz golubski, ADPelp, C–10, k. 3, 38; ADPelp, C–11, k. 6, 42v.
10
11
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300 zł, od których przez trzy lata czynsz będzie odbierał. A po wyjściu trzech lat
wolno mu [k. 21v] je będzie wziąć, które mu IMPP egzekutorowie oddadzą. Leguję
mu także parę koni dobrych, albo klacz, którą sobie obierze. Także mu daję płaszcz
mój czarny falendyszowy, podszyty pupkami na przodkach, aby duszy mojej nie
przepominał. Ks. Andrzejowi, jego wikaremu, leguję 50 zł, aby za duszę moją Pana
Boga prosił. Pani Dębińskiej, córce nieboszczyka Pana Lichtiana, małżonka mego
pierwszego, leguję zł 50 i owiec 50 z tych pieniędzy na ratuszu.
Czeladce mojej, która mi służy, myto zasłużone zapłacić wytrąciwszy co wybrali. Panu Kantałowskiemu przychodzi ode mnie za rolę 130 zł, na to nic nie wziął,
zapłacić mu potrzeba, do tego mu naznaczam parę wołów i klacz jedną. Jemuż
i z panią małżonką jego, leguję owiec 30 starych na poły z młodemi. Pani samej
płaszcz mój bomzynowy [s] podszyty. Jaworskiemu winnam suchedni, te co idą
do św. Michała i na barwę 25 zł to zapłacić i podjezdka za posługi jego onemu
naznaczam. Dziewczynie tej, która przy mnie jest Jadwidze Pruskiej, naznaczam
suknię sajową [s] czarną i kromrasową [s] brunatną, tejże szaty moje wszystkie białe
dawam. Pannie Zofii Elzanowskiej18 naznaczam 50 zł. Pannie Katarzynie Plemięckiej, córce Pana Jerzego Plemięckiego19 100 zł. Arenda na Elzanowie20, która mu
służy do św. Jana przyszłego [24 VI 1642], jeśliby mię Pan Bóg wziął, tedy IMPP
egzekutorowie dotrzymają. A po wyjściu arendy oddadzą [k. 22] IMM potomkom
z inwentarzem porządnie, zostawiwszy im bydło młode i insze drobiazgi domowe,
które nad inwentarz zbędzie.
Pieniądze z ratusza po trzech lat[ach] odbiorą IMPP egzekutorowie, zapis na
nie wrócą, kwitują i one dadzą komum w testamencie naznaczyła. Krescencję albo
urodzaj zbóż wszelakich roku teraźniejszego podawam w moc IMPP egzekutorom,
także i to wszystko, coby się nalazło, czegom w tym testamencie nie napisała, podpadać ma pod tęż egzekucję. Z czego pogrzeb przystojny ciała mego odprawią bez
ceremonii jednak, które duszy mojej nie pomogą. Kapłanów, ubóstwa jak najwięcej,
a pobliższych PP sąsiadów prosić. Ja sama zapraszam JMP Szczęsnego Łaszewskiego21, aby na tę ostatnią posługę moją przybyć raczył. Jałmużnę ubogim, także
kapłanom i jeśliby czego nie dostawało z tej sumy, com komu naznaczyła dadzą,
ostatek co zbędzie na kościoły rozdadzą, przydawszy jeszcze co do kościoła łąckiego, żeby za duszę nieboszczyka Pana Elzanowskiego22 , małżonka mego, Pana Boga
proszono. Któremu kościołowi przydaję 10 owiec na przypomnożenie.

Zofia Elzanowska (zm. po 1685), córka Łukasza i Plemięckiej, późniejsza żona Ludwika Głuchowskiego z Sarnowa, pasierbica testatorki, ADTor, Par. Sarnowo AA–001, k. 26v–27v, 37; APTor,
A mChełmży 11, s. 123.
19
Zap. Jerzy Plemięcki (zm. po 1630), syn Jana i Estery Rokusz; APTor, AmChełmży 10, s. 109, 226, 396.
20
Elzanowo, wieś w pow. golubsko–dobrzyńskim, woj. kujawsko–pomorskim.
21
Szczęsny Łaszewski (zm. po 1641), syn Jerzego z Gołuszyc i Anny Lubodzieskiej, APTor, AmT,
Kat. II, IX–24, k. 90; TD, Grodzkie i ziemskie >Nakło> Część 1; 3643 (nr 173); TD, Grodzkie i ziemskie >Nakło> Część 1; 3951 (nr 178).
22
Łukasz Elzanowski (zm. 27 IV 1637), syn Jana, chorąży chełmiński 1612–1636, kasztelan chełmiński 1636–1637, drugi mąż testatorki, APTor, AmT, Kat. II, IX–23, k. 123, 269v, 351; APTor,
18
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To tak odprawiwszy i za łaską Bożą rozrządziwszy, przychodzi mi obrać egzekutorów i opiekunów testamentu i tej ostatniej woli mojej, jakoż obieram, naznaczam
i upraszam JMP Gołockiego, pisarza ziemskiego i grodzkiego chełmińskiego, JMP
Szczęsnego Łaszewskiego, który acz odległy, jednak aby JM z miłości pokrewnej
i chrześcijańskiej [k. 22v] na terminy potrzebne w tej sprawie zjeżdżać raczył proszę.
JM ks. Daniela Plemięckiego23, plebana i archiprezbitera nytyskiego i Wielebnego ks.
Jana Pielińskiego, plebana łąckiego, jako pasterza, spowiednika i ojca mego duchownego, aby IMM tę pracę na się przyjąć raczyli i wszytkie te rzeczy według tej mojej
ostatniej woli odprawili. Za co od Pana Boga nagrodę i zapłatę odniosą. A ja też za
pracę naznaczam JMP pisarzowi 150 zł, JM ks. Plemięckiemu 150 zł i proszę, aby
IMM za wdzięczne ode mnie przyjęli. A iżem ja sama nie umiała w to potrafić [s]
jakobym tę chudobę moją wprzód na cześć Bogu Wszechmogącemu przy tym na poratowanie duszy mojej grzesznej rozrządziła, uprosiłam w tym Wielebnego ks. Jana
Pielińskiego plebana łąckiego, pasterza i spowiednika mego, aby mi to wszystko porządnie według woli mojej napisał, który to na prośbę moją uczynił i wszytko według
woli mojej porządnie, szczerze i wiernie napisał. Proszę tedy aby temu wszytkiemu
wiara była dana, gdyż jakobym ja to swą własną ręką pisała. Zleciłam i nad to temuż ks. spowiednikowi memu niektóre rzeczy ustnie i w tym także aby jemu wiara
była dana i to wszystko do skutku swego było przywiedzione proszę. Aby tedy ten
testament i ostatnia wola moja i to jakiekolwiek rozrządzenie rzeczek moich większą
wiarę miało i powagę JM ks. biskupa chełmińskiego24 albo urzędu JM proszę, aby
to mocą i władzą swoją [k. 23] umocnić i potwierdzić jak najprędzej raczyli. Za którą miłościwą pracę czerwonych zł 40 naznaczam i na ekspedycję w kancelarii JM
co będzie potrzeba, to Wielebnemu ks. Janowi Pielińskiemu poruczam. Ta tedy jest
ostatnia wola moja, którą chcę mieć, a nie inakszą [s] i ktoby co chciał przeciw jej mówić, czynić albo przeszkadzać, żeby nie była potwierdzona i do skutku przywiedziona przez IMPP egzekutorów moich, ten się niechaj obawia gniewu Bożego i srogiego
karania. Za to zostawuję jednak sobie, jeśliby mi Pan Bóg zdrowia przedłużył, wolną
poprawę, przydanie i odmianę, w czym mi się będzie zdało.
Działo się to w Elzanowie przy bytności świadków na to zaproszonych i wezwanych, to jest JMP Waleriana Bystrama25, JMP Stefana Sierakowskiego26, Pana
Tomasza Kantałowskiego i ks. Jana Pielińskiego, plebana łąckiego, którzy IMM
przy podpisaniu ręki mojej i ten testament rękami swymi własnymi się podpisali,
dla większej wiary i pewności ode mnie uproszeni, co było dnia wtórego września
roku Pańskiego tysięcznego sześćsetnego czterdziestego pierwszego.
 mChełmży 10, s. 262, 523; UPKr, nr 10, 49; PSB VI, s. 240; SBPN I, s. 387 — w obu słownikach
A
mylnie 1v. Dulska.
23
Daniel Plemięcki, zob. testament Macieja Lubodzieskiego, dok. nr 42, przyp. 6.
24
Kasper Działyński, biskup chełmiński i pomezański, zob. testament Wawrzyńca Polańskiego,
dok. nr 47, przyp. 2.
25
Walerian Bystram z Chełmonia (zm. po 1646), mąż Krystyny Elzanowskiej, szwagier testatorki,
zob. testament Hieronima Bystrama, dok. nr 3, przyp. 11.
26
Stefan Sierakowski, zap. syn Szczęsnego i Katarzyny Elzanowskiej, siostrzeniec testatorki, APTor,
AmT, Kat. II, IX–17, k. 286v.
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(–) Zofia z Lubodzieża Elzanowska ręką własną mpp
(–) Stefan Sierakowski słyszałem, że to jest testament JM, na którym się podpisuję jako proszony mpp
(–) Jan Pieliński, pleban łącki, którym ten testament pisał z rozkazania JM, który i teraz podpisuję ręką moją własną od JM proszony mpp [k. 23v]
(–) Walerian Bystram słyszałem, że to jest testament JM, na który się podpisuję
od niej proszony mpp
(–) Tomasz Kantałowski wiem pewnie, że to jest testament JM, ręką ks. Pielińskiego z rozkazania JM pisany, na który się jako świadek podpisuję mpp
[uzupełnienie testamentu sporządzone w Elzanowie 26 IX 1641 r.]
Tym pisaniem moim osobnym zlecam niektóre rzeczy, czegom w testamencie
nie dołożyła. Wielebnemu ks. Janowi Pielińskiemu, plebanowi łąckiemu, spowiednikowi i ojcu memu duchownemu i proszę dla Boga aby to IMPP egzekutorom drugim pokazał, z nimi się o tym znosił, żeby do skutku ich najprędzej przyjść mogły.
Naprzód go o to proszę, aby grzeszną duszę moją ratował modlitwami swymi
przy ofierze Mszy św. Zalecam też modlitwom jego, duszę nieboszczyka Pana Fabiana Lichtiana, małżonka mego pierwszego, także też aby za duszę wtórego małżonka mego Pana Łukasza Elzanowskiego, którego ciało w łąckim kościele leży,
Pana Boga prosił. Naznaczam temu kościołowi ornat czarny, aksamitny, płótna
sztuk dwie na alby i insze ochędóstwo, aby dali i sprawili IMPP egzekutorowie. I co
zbędzie z pieniędzy z sumy na ratuszu, także z krestencji teraźniejszej nad wyprawę
pogrzebu i nad to, com komu naznaczyła, wszytko do tegoż kościoła łąckiego dawam wiecznymi czasy na czynsz, do tego 1 000 zł com w testamencie zaznaczyła,
tą kondycją, aby Msza św. raz w każdy [k. 24] tydzień za dusze moją i małżonków
moich odprawowała się wiecznymi czasy. Z tegoż czynszu na wosk i wino, co będzie potrzeba na każdy rok dawać, co sumieniu poruczam teraźniejszego ks. plebana i napotym będących plebanów. A IMM prałatów wielebnej kapituły chełmińskiej
także i zwierzchności duchownej, aby tego dojrzeć raczyli, żeby się temu dosyć
stało proszę.
Do szpitala: kowalewskiego, golubskiego, chełmżyńskiego, wąbrzeskiego, do
każdego z osobna po 20 zł naznaczam, aby za duszę moją także małżonków moich
Pana Boga prosili. Na Msze święte za duszę moją po śmierci zaraz aby kapłanom
okolicznym, także zakonnikom dano, także jałmużnę szpitalom choćby na to łaszt
żyta i pszenicy przedać i temu dosyć uczynić proszę. Czego aby ks. Pieliński dojrzał
proszę, niżby się drudzy IMPP egzekutorowie zjechali. Na pogrzeb mój aby kap na
koniach, ani też próżnych ceremonii nie było. Trumnę obić falendyszem czarnym,
na wierzchu płótnem i suknem nakryć kupiwszy. Na pogrzeb 50 zł naznaczam.
Położyłam w testamencie, że zegarek słoneczny mam w zastawie JMP Dąmbrowskiego, ale nie jest zegarek, [tylko] pieczątka w kamieniu ryta w złoto oprawna
z inszymi przy nich rzeczami. Na com ja dała rekognicję JM, którą odebrać potrzeba, gdy to JM wykupi. Położyłam także 40 zł u JMP Jana Maliszewskiego, którem
kościołowi grutskiemu naznaczyła, a nie masz tak wiele, tedy według rekognicji
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[k. 24v] JM odebrać, a czego nie dostawa dołożyć, żeby zupełna kościół grutski
wziął. Położyłam też u JMP Samuela Plemięckiego długu 60 zł. A iż rekognicja JM
więcej pokazuje, tedy według niej IMPP egzekutorowie od JM odbiorą.
Naznaczyłam bydło młode i insze drobiazgi ptastwa domowego potomstwu nieboszczyka Pana chełmińskiego, małżonka mego. Obiecałam też siać więcej pszenicy i żyta nad inwentarz. Proszę aby zasiano wszytko porządnie co onym, a nie
komu inszemu służyć ma. Przy wymłacaniu zboża, także sprzedawaniu i inszych
prowencikach, browarze, karczmach, aby IMPP egzekutorowie przy Panu Kantałowskim kogo przydali, gdyż on pisać nie umie. A iż IMM odlegli, nie rozumiem
sposobniejszego nad ks. Pielińskiego, żeby IMM prosili. O co i ja też ks. Pielińskiego sama proszę, aby się tego podjął.
Pościel moją z czerwonym szyciem dawam ks. Pielińskiemu i z prześcieradłami, kołdrą. Także kobierce do kościoła łąckiego dawam. Proszę przy tym IMPP
egzekutorów, aby ciała mego po śmierci nie chowali na świecie, ale żeby jak najprędzej ziemi oddano. To wszytko z mego własnego rozkazania pisał Wielebny ks.
Jan Pieliński, spowiednik mój, czemu aby wiara była dana proszę i dla Boga i ktoby
temu przeczył, niech się gniewu Bożego na straszliwym i ostatnim sądzie sprawiedliwego sędziego obawia, gdyż to chcę mieć za przydanie do testamentu mego, którym uczyniła, z którym toż pisanie łączę i aby było przy testamencie potwierdzone
od urzędu duchownego, aby jednaką wagę co i testament miało proszę. Co ja dla
lepszej wiary i pewności ręką moją własną podpisuję i przyjaciel także ode mnie
proszony podpisuje.
Działo się to w Elzanowie, dwudziestego szóstego dnia września roku Pańskiego tysiąc sześćsetnego czterdziestego pierwszego.
(–) Zofia z Lubodzieża Elzanowska ręką swą mpp
(–) Stefan Sierakowski
(–) Walerian Bystram jako proszony

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

202

Testamenty szlachty Prus Królewskich (50)

50. Testament Anny z Kawieczyńskich Klonowskiej
Kozielec,10 XII 1642
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu do ksiąg miejskich Nowego nad Wisłą, APByd, AmNowego 66,
s. 140–142. Testament do wpisu przedłożyli 28 II 1648 ks. Piotr Górecki proboszcz i dziekan świecki
oraz Mikołaj Konojadzki, egzekutorzy.

[s. 140] W imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.
Ja, Anna z Kaweczina1 Klonowska2 , z łaski Pańskiej zdrowia i baczenia zupełnego będąc, uważywszy iż jako każdy człowiek, tak i ja śmierci podlegać muszę,
abym wprzód Panu Bogu Stworzycielowi memu i duszy swej, a potym i bliźnim
swym całą i prawą została, takową za dokładem pokrewnych i przyjaciół dobrych
po śmierci swej ordynację czynię i stanowię. Naprzód majętność Kozielec3 podług
tego, jako prawo przyrodzone niesie, ukochanej wnuczce swej Pani Mariannie Konojadzkiej4, nieboszczyka Pana Gerzego Pierski5 córce leguję, przy tym Panu Bogu
dziękując za wszelkie dobrodziejstwa, które przez wszytek czas wieku mego z łaski
Swej św. pokazować [s. 141] raczył, na chwałę i ofiarę Jego św.
Z rzeczy ruchomych i z pieniędzy w gotowiźnie po mnie pozostałych, kościołowi farskiemu, klasztorowi ojców bernardynów i szpitalom dwom, to jest Św. Gerzego przed miastem i konwentowi w Nowem zapisuję i naznaczam w ten sposób zł
pol. 700, żeby te pieniądze na pewne miejsce były obrócone, z których by kościoła
farskiego albo na wino do Mszy św. albo na poprawki tegoż kościoła czynsz zł 15,
a księży plebanów czynsz zł 10 (na to żeby dnia pierwszego i czternastego każdego
miesiąca co rok za duszę moją, nieboszczyka Pana Piotra Klonowskiego6 małżonka
mego i potomków naszych Msze święte odprawowali) co rok na św. Marcin [11 XI],
wiecznem czasem dochodził. Ojcom bernardynom także co rok na św. Marcin aby
dawano zł 15, a oni też zaś względem tego, aby za zmarłe nasze wyżej pomienionych dusze co rok trycezymę odprawowali, do szpitalów obydwóch w podział także
na każdy św. Marcin zł 9 aby dawano, za co ubodzy Mszy świętych wzwyż pomienionych wysłuchiwać i za dusze nasze Pana Boga prosić będą powinni.

Kawęcin, wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.
Anna Kawieczyńska (Kawęczyńska) (zm. zap. po 28 II 1648), córka Wacława i Maruszy Zębowskiej,
żona Piotra Klonowskiego, APByd, AmNowego 46, s. 76, 239; APByd, AmNowego 49, s. 311, 879;
APByd, AmNowego 62, s. 380; W. Kętrzyński, Regestr poboru…, s. 176.
3
Kozielec, wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.
4
Marianna Pierzcha, córka Jerzego z Bochlina i Elżbiety Klonowskiej, wnuczka testatorki, żona Mikołaja
Konojadzkiego, Dachnowski, Herbarz, s. 138. Zob. też testament Wojciecha Pepłowskiego, nr 45, przyp. 8.
5
Jerzy Pierzcha z Bochlina (zm. przed 10 XII 1642), syn Michała ze Straszyna, ławnika ziemskiego
tczewskiego i N. Powalskiej. U Dachnowskiego bezimienny, APByd, AmNowego 53, s. 414, 648–651;
APByd, AmNowego 66, s. 140–142; Dachnowski, Herbarz s. 138.
6
Piotr Klonowski (zm. przed 1615), syn Jakuba i Katarzyny Kopyckiej, zmarły mąż testatorki, A PByd,
AmNowego 46, s. 111; APByd, AmNowego 49, s. 287.
1
2
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Egzekutorami tego mego testamentu czynię JMP Jana Werdę7 podkomorzego
pomorskiego, starostę nowskiego, JMP Jana Kaweczińskiego8 sędziego ziemskiego świeckiego, JMP Mikołaja Konojadzkiego9, JMP Jana Zembowskiego10, ks. plebana nowskiego11, Pana syndyka klasztoru nowskiego i PP Radę miasta Nowego,
a po zejściu tych sukcesorów ich, którzy aby po śmierci mojej ten testament mój do
ksiąg którychkolwiek autentycznych aktykować dali, tej sumie miejsce warowne
w sposób płatu wzwyż przerzeczonego aby obmyślili i to moje postanowienie co
rok do egzekucji należącej przywodzili. Pogrzeb po śmierci przystojny bez odwłoki
obmyślili, każdego z IMM z osobna i wszystkich wobec upraszam, a iż sama pisać
nie umiem, tedy [s. 142] uprosiłam IMM niżej podpisanych, aby imieniem mym ten
testament mój podpisali.
Działo się w Kozielcu, die decima Decembra r[oku] 1642 [10 XII 1642].
[LS] (–) Jan Werda poskomorzy [s] pomorski, starosta nowski mpp
[LS] (–) Jan Kawiecziński sędzia świecki mpp
[LS] (–) Piotr Górecki dziekan i pleban nowski mpp
(–) Jan Zembowski mpp
[LS] Imieniem JMP Anny z Kaweczina Klonowskiej podpisuję ręką swą własną
(–) Mikołaj Konojadzki mpp

Jan Werda (zm. 19 III 1648), podkomorzy pomorski 1634–1648, starosta nowski 1620–1648, UPKr,
nr 873; Czaplewski, Senatorowie, s. 144.
8
Jan Kawieczyński (zm. przed 8 III 1662), sędzia ziemski świecki, zob. testament Bolesława Konojadzkiego, dok. nr 48, przyp. 3.
9
Mikołaj Konojadzki (zm. po 1676), syn Mikołaja (starszego) i Barbary Mełdzyńskiej, w 1663 roku
dziedzic Bochlina i Kozielca, mąż wnuczki testatorki, Marianny Pierzchy, ADPelp, C–11, k. 90;
A PByd, AmNowego 66, s. 140; APByd, AmNowego 77, s. 14.
10
Zap. Jan Zębowski z Bukowca i Biechowa, APByd, AmNowe 53, s. 561, 563, 615; APByd,
A mNowego 57, s. 222.
11
Ks. Piotr Górecki (zm. po 1651) dziekan i proboszcz nowski, prezes bractwa różańcowego w Nowem, APByd, AmNowego 66, s. 231, 336, 359, 375, 442, 542.
7
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51. Testament Elżbiety z Bagniewa Klonowskiej
Toruń, 3 X 1643
Oryg. nieznany, dwie kopie: 1. w postaci wpisu w księdze czynności biskupstwa chełmińskiego, 2. ekstrakt z ww. księgi pod pieczęcią biskupią; ADPelp, C–13, k. 548v–549va, ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–006, dok. 12. Testament do wpisu przedłożyła 29 I 1644 Elżbieta Piwnicka, przeorysza
klasztoru benedyktynek toruńskich.

[k. 548v] Ja, Elżbieta z Bagniewa1 Klonowska2 pozostała niegdy sławnej pamięci nieboszczyka Pana Stanisława Klonowskiego3 małżonka, wiedząc o srodze
wielkiej omylności świata tego i za tym o niepewności godziny śmierci, którą Bóg
Wszechmogący każdemu wedle [k. 549] skrytych sądów Swoich i dekretów kiedy
chce z woli swojej naznacza, a czując się i znając być znacznie podeszłą w leciech
przy słabości zdrowia mojego lichego, żebym za żywota jeszcze rozporządziwszy
wszystkie rzeczy moje, duszy nade wszystko opatrzenie dała, którym by się na
szczęśliwą wiekuistość królowania Zbawicielem moim, do czego jest z Opatrzności
Jego Boskiej stworzona dostać mogła, przy tej protestacji i oświadczeniu moim (że
wierzę [we] wszystkie artykuły wiary św., powszechnej katolickiej i w tejże wierze,
jako katoliczka, wszystkie błędy heretyckie ganiąc umierać chcę, tak jakom się przy
chrzcie św. a nie inaczej obowiązała) z dobrym baczeniem rozmyślnie i z pomocą
Boga mojego, któregom za najpewniejsze w tym wszystkim rozrządzenie wzięła
i teraz przy świadkach niżej opisanych dobrowolnie biorę, rzeczy moich wszystkich
lubo ubogich i lichych taką dyspozycję czynię.
Kiedy mię Pan Bóg Wszechmogący z tego świata weźmie, proszę, dla miłości Bożej, JM Panny ksieni toruńskiej4, dobrodziejki mojej, aby ciało moje mizerne prędko
bez żadnych ceremonii i obrządków świeckich na miejscu św. klasztornem pochować
kazała, modlitwom świątobliwym zgromadzenia zakonnego mnie zaleciwszy i Msze
święte za duszę moją opatrzywszy. Z pozostałych rzeczek moich, o których wie najmilsza córka moja Zofia Klonowska5, na co i dług mnie księgami grodzkimi płockimi
na querelach tamecznych w poniedziałek krzyżowych dni roku tysiącznego sześćsetnego trzydziestego dziewiątego [30 V 1639] przed JMP Balcerem Sarbiewskim6,
sędzią ziemskim ciechanowskim, podstarościm grodzkim płockim, od [k. 548va]
Wielebnego ks. Jana Białuckiego nieboszczyka Pana Franciszka Białuckiego syna,

Bagniewo, wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.
Elżbieta Bagniewska (zm. między 3 X 1643 a 29 I 1644), córka zap. Wojciecha i N. Cieleskiej, żona
Stanisława Klonowskiego, Dachnowski, Herbarz, s. 288.
3
Stanisław Klonowski z Kozielca (zm. przed 21 X 1605), APByd, AmNowego 46, s. 69.
4
Elżbieta Piwnicka, ksieni benedyktynek toruńskich 1631–1651, Borkowska, Leksykon zakonnic I, s. 294.
5
Zofia Klonowska, córka testatorki, zap. identyczna z benedyktynką toruńską Zofią (zm. po 1643),
Borkowska, Leksykon zakonnic I, s. 294.
6
Balcer Sarbiewski, miecznik ciechanowski, sędzia ziemski ciechanowski, sędzia kaptura generalnego warszawskiego 1648, Niesiecki, Herbarz VIII, s. 277.
1
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w Czarnym7 proboszcza, wnuka mojego i Pani Magdalenie z Zembowa8 Białuckiej,
namienionego Pana Franciszka Białuckiego wdowy, natenczas pozostałej córki mojej zapisanego, jako dostateczniej sam zapis autentyczny opiewa. To jest zł 300 pol.
wielebnemu konwentowi IMM panien zakonnych toruńskich zakonu Benedykta św.,
pomnąc na różne dobrodziejstwa mnie niezasłużonej, osobliwie w przytuleniu sieroctwa mojego w sędziwości wieku zeszłego przy klasztorze oświadczone, daję i daruję, obowiązując sumienia tak ks. proboszcza czarnskiego, wnuka mojego miłego,
jako i innych pokrewnych moich, aby nijako temu rozrządzeniu mojemu nie przeczyli
i owszem, żeby przewielebny konwent te 300 zł co prędzej, a bez wszelkiej zwłoki
i przeszkody odebrał, pilno dla miłości Bożej i zbawienia duszy mej proszę. Inaczej
na straszny sąd Boży powołać by mi przyszło wszystkich, którzy by intencji mojej
w tym rozrządzeniu moim przeczyć chcieli albo przeczyli.
Coby też tam jeszcze przyszło od Pana pisarza grodzkiego bobrownickiego wedle
kontraktu na moją stronę, proszę, aby to klasztorowi oddał wiernie i zupełnie za duszę
moją. Mianowicie wołów 6 moich własnych, którem mu w arendzie zostawiła i zbożem na ten rok. Co wszystko, aby tym prędzej i skuteczniej właśnie według intencji
mojej, a nie inaczej wzięło swój skutek, obieram za egzekutorów: Wielebnego ojca
ks. spowiednika konwenckiego i najmilszego bratanka mojego Pana Jana Bagniewskiego9, pokornie przez miłosierdzie Boże tychże upraszając, aby we wszystkich okolicznościach ta ostatnia [k. 549a] wola moja wykonana była. W czym żeby dopomóc
raczył miłościwie Jaśnie Najwielebniejszy JM ks. biskup chełmiński10, mój MP i dobrodziej, przez prędką tego testamentu mego aprobację i utwierdzenie powagą swoją
pasterską dla Pana Jezusa. Upraszam niechaj doznam takiej łaski i miłości JM mego
MP i dobrodzieja po śmierci, jakem za żywota i z dziatkami mymi zaznawała, za co
Pan Bóg niech płaci JMP i dobrodziejowi mojemu i na tym i onym świecie.
Działo się lubo w słabym zdrowiu moim, jednakże przy dobrej i zdrowej baczności i całem rozsądku, w klasztorze dnia trzeciego miesiąca października, roku
tysięcznego sześćsetnego czterdziestego trzeciego.
(–) Elżbieta z Bagniewa Klonowska ręką swą [LS]
(–) Ego Stanislaus Szydłowski11 sanctimonialium torunensium ordinarius confessarius eam fuisse voluntatem ultimam praenominatae dominae testor mpp [LS]
(–) Idem et ego Stanislaus Moyżeszowicz earundem sanctimonialium capellanus, testor [LS]
(–) Jan Bagniewski ręką swą [LS]

Czarne, pow. lipnowski, woj. kujawsko–pomorskie.
Zap. Zębowo, wieś w pow. toruńskim, woj. kujawsko–pomorskim. W 1603 roku Stanisław Klonowski, mąż testatorki, pisał się z Zembowa, APTor, AmT, Kat. II, IX–17, k. 129v.
9
Ks. Jan Bagniewski, spowiednik benedyktynek toruńskich, zap. syn Jana i Anny Bartkowskiej,
cysters koronowski, bratanek testatorki, Dachnowski, Herbarz, s. 288.
10
Kasper Działyński, biskup chełmiński i pomezański, zob. testament Wawrzyńca Polańskiego,
dok. nr 47, przyp. 2.
11
Ks. Stanisław Szydłowski (zm. po 1651), ordynariusz i plenipotent benedyktynek toruńskich,
A DPelp, C–10, k. 203v; ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–012, s. 188.
7
8
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52. Testament Jerzego Wilkowskiego
Zaskocz, 8 VIII 1645
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu w księdze czynności biskupstwa chełmińskiego: ADPelp, C–13,
k. 710–711v. Testament do wpisu przedłożył 11 IX 1645 ks. Augustyn Chmielewicz, archiprezbiter i proboszcz wąbrzeski.

[k. 710] In nomine Domini. Amen.
Ja, Jerzy Wilkowski1, na ten czas u JMP Pawła Znanieckiego2 , stryja mego,
w Zaskoczu3, w domu jego chorobą złożony, lubo jestem na ciele chory, na umysłach
jednak i rozumie zdrowem ze wszech miar zostając i to uważając, że każdy człowiek
jest podległy dekretowi śmierci, jako człowiek chrześcijański (ponieważ z łaski Bożej czasu tak wiele sobie mam użyczonego, aby na niepewną śmierci godzinę mógł
być gotów), tę ostatnią wolę moją, dóbr od Pana Boga powierzonych rozrządzenie
albo testament czynię i postanawiam.
Naprzód, gdy mię Pan Bóg z tym światem rozłączyć będzie raczył, protestuję
się i oświadczam, że w wierze św. katolickiej rzymskiej, w której do tego czasu wedle sił ułomności mojej żyłem, umierać chcę. Zaczem duszę moją w ręce
Stworzyciela mego polecam, Jegoż pokornie prosząc, aby przez zasługę gorzkiej
męki Swojej i przyczynę Najświętszej Panny Maryi opiekunki mojej i Wszystkich
Świętych grzechy moje odpuścić, a duszę moją do społeczności obywateli niebieskich przyjąć raczył.
Ciało zaś moje, jako ziemię, ziemi oddać w kościele farskim wąbrzeskim chcę.
Na pogrzeb, chcąc mieć przystojnie odprawiony, zł pol. 400 naznaczam. Na trycezymy za duszę moją, do klasztorów nowskiego i na Łąkach4 pod Nowym Miastem,
po zł 30 leguję. Do kościoła wąbrzeskiego leguję zł [k. 710v] pol. 1 000, który ma
być dany na czynsz wieczny, na dobra jakie pewne i długami żadnemi nieobciążone. Ten czynsz ma dochodzić ks. plebana 5 i innych sług kościelnych. Względem
czego powinni będą w temże kościele, na każdy poniedziałek, środę i sobotę curs
albo godzinki Najświętszej Panny odprawować, także i w każdą sobotę Mszę św.
de Beata Virgine cum collecta pro defuncto fundatore u ołtarza Najświętszej Panny Assumptionis odprawować. Z osobna leguję do tegoż kościoła na czynsz zł 100,
także na odprawowanie Mszy świętych za duszę moją, na każdy miesiąc raz jeden
u tegoż ołtarza więc i na odprawowanie anniwersarza śpiewanego u tegoż ołtarza.
Jerzy Wilkowski (zm. między 8 VIII a 11 IX 1645), być może syn Jerzego i brat Michała. W 1625
Michał Wilkowski syn Jerzego przeniósł na Jadwigę Piszczyńską 1v. żonę Jana Łążyńskiego, 2v. Adama Szynkowskiego zapis 1100 zł wystawiony przez Stanisława Krupockiego syna Macieja, a w 1627
pożyczył Jerzemu Konopackiemu z Rynkówki 5724 fl., zapisując je na tej wsi. Większość wymienionych
osób występuje w tym testamencie, APByd, AmNowego 53, s. 600; APByd, AmNowego 57, s. 212.
2
Paweł Znaniecki z Zaskocza (zm. po 8 V 1658), ADPelp, C–18, k. 116v.
3
Zaskocz, wieś w pow. wąbrzeskim, woj. kujawsko–pomorskim.
4
Obecnie Łąki Bratiańskie, pow. nowomiejski, woj. warmińsko–mazurskie.
5
Ks. Augustyn Chmielowiec (Chmielewicz, Chmielewski), zob. testament Barbary z Kukowskich Domaszewskiej, dok. nr 37, przyp. 11.
1
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Do kościoła szembruckiego6 na budowanie jego leguję zł 300, które chcę, aby tak
długo na czynszu były, aż kościół budować będą, dopiero natenczas i sumę i czynsze na pomienione budowanie obrócić. Do kościoła szynwałdzkiego7 na czynsz
wieczny zł 200. Względem którego czynszu, na każdy miesiąc, dwa razy Msze
żałobne u wielkiego ołtarza odprawować się mają, za duszę pokrewnych moich
tam pogrzebionych. Do ojców dominikanów we Gdańsku na trycezymę za duszę
ojca mego tam pogrzebionego zł 30. Aby się tem przystojniej pogrzeb mój odprawić mógł, do 400 zł przydaję piąte 100 zł.
Egzekutorami czynię i naznaczam tego testamentu mego i ostatniej woli IMPP
Pawła Znanieckiego, stryja mego [i] Pana Wojciecha Orłowskiego8, prosząc dla
Boga, aby dla wykonania tej ostatniej woli mojej pracy swej litować nie raczyli spodziewając się od Pana Boga św. zapłaty i nagrody. Szkatułę ojca mego z prawami
zostawuję przy JMP Znanieckim, stryju moim, któremu także za pracę jego i afekt
osobliwy, którego prawie ojcowskiego po nim doznawam, leguję zł 200.
A że na ten czas dla choroby mojej do ksiąg stanąć nie mogę i JM z opieki kwitować, tedy niniejszym testamentem z pomienionej opieki cale i rzetelnie
kwituję. I użyczyli mi Pan Bóg zdrowia, przed aktami autentycznemi kwitować
obiecuję, chcąc jednak teraźniejszy kwit mieć tak ważny, jakoby przed aktami
był zeznany i uczyniony. Przy tym aby niniejszemu testamentowi i ostatniej woli
mojej jakakolwiek wątpliwość zadana nie była, żem inszy przed sześcią niedziel
jakoś uczynił był testament, ponieważ każdemu człowiekowi wolno wolę i dyspozycję swoją, tak wiele, jako wiele razy się jemu spodoba odmieniać aż do śmierci,
tedy namyśliwszy się dobrze i naradziwszy dobrowolnie i nieprzymuszony będąc,
ani namówiony, ten to pierwszy testament i dyspozycję [k. 711] moją niniejszym
kasuję, annihiluję, umarzam i wniwecz obracam, a ten niniejszy we wszystkim
ważny i do rzetelnej egzekucji przywiedziony mieć chcę. I IMPP egzekutorów
o to proszę, aby się o dosyć uczynienie tej ostatniej woli mojej, z łaski swej, wszelakim sposobem starać raczyli.
Długi moje u kredytorów. U JMP Jerzego Konopackiego9, starosty nitawskiego, na membranę zł 400. U JMP Szycińskiej na membranę zł 100. U JMP Stefana
Parełowskiego zł 14. U JMP Floriana Sadlińskiego na membranę zł 30. U JMP Zołuńskiego Jerzego zł 150, na co mam w zastawie parę maneli. U JMP Jana Kijanowskiego10 na membranę zł 170. U tegoż Pana Jana Kijanowskiego com pożyczył na
Kościół w Szembruku, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie. Drewniany, odbudowany po
zniszczeniu w czasie I wojnie szwedzkiej, później ponownie zniszczony w 1659. Obecny pochodzi
z 1715, KZSP, T. XI, z. 7 (powiat grudziądzki), s. 64.
7
Kościół w Szynwałdzie, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie.
8
Zap. Wojciech Orłowski, syn Macieja ze Storlusa autora pamiętnika i Justyny Brandt, Pamiętnik p. Macieja Czygenberk Orłowskiego o własnej rodzinie i rodach powinowatych (1604–1606),
wyd. W. Kętrzyński, „Roczniki TNT” 13, 1906, s. 22.
9
Jerzy Konopacki z Rynkówki (zm. 1 XII 1650), syn Jerzego kasztelana chełmińskiego i Elżbiety Dąbrowskiej, starosta nitawski, APByd, AmNowego 46, 57; Dachnowski, Herbarz, s. 92; UInfl, nr 2106.
10
Zap. Jan Kijanowski (zm. po 1647), syn Dominika i Katarzyny Grabowskiej, APByd, AmNowego
60, s. 64; APGd, DzierzGr 2/2, k. 88v.
6
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jęczmień zł 14, gr 185. U JMP Jakuba Pniewskiego na membranę zł 100. U JMP
Jerzego Radomińskiego11 na membranę zł 32 i gr 10. U Pana Adama Szynkowskiego12 na membranę zł 120. U JMP Pawła Znanieckiego, stryja mego, na membranę
zł 200. U Pana Stanisława Krupockiego13 na membranę zł 200. U JMP Jerzego
Konopackiego, starosty nitawskiego, w schowaniu w skrzyni jest zł pol. 600 w tal.
Przy JMP Znanieckim zostawiłem był czerwonych zł 85, z których już część na
potrzeby moje wydał i jeszcze wydawać będzie, z czego rachunek uczyni. Z tychże
JMP stryj wydał Panu Kijanowskiemu czerwonych zł 5 na gospodarstwo, z czego
rachunek ma uczynić. JMP Łąckiej dałem na drzewo zł 57, którego drzewa jeszcze
nie odebrano.
Rzeczy ruchome. Koń, któregom wziął od JMP starosty nitawskiego we 300 zł.
Drugi koń, za któregom dał zł 90. Rząd z podpiersieniem srebrny na taśmie czerwonej. Kulbaka złamana. Czuha siwa wilkami podszyta. Żupanów dwa, jeden karmazynowy, drugi falendyszowy, zielony. Katanka tabinowa, błękitna, futerkiem
podszyta, u niej guzików 14 złocistych. Katanka wiśniowa, bez podszewki z pętliczkami srebrnemi. Czapeczka aksamitna z ogonkami sobolemi, czapka stara karmazynowa. Delika pałszkarłatnia [s] adamaszkiem czerwonem podszyta. Pościałka,
to jest poduszek 3, powłoczek 9, prześcieradeł 2, pierzyna 1, kołdra 1. Muszkietów 2
z olstrami toruńskiej roboty, które są w Wilkowie14. Pistoletów para z olstrami, które
w Toruniu naprawiają. Guzików złocistych 7 [k. 711v] srebrnych, staroświecką robotą. Guzików także małych srebrnych 23 staroświecką robotą. Sygnet wielki z pieczęcią. Szabla [z] prostą oprawą z paskami jedwabnymi, czarna. Przy dokończeniu
testamentu czeladnikowi Pana stryjowemu Dziewickiemu za prace, które przy mnie
w chorobie mojej podejmuje, leguję zł 12.
Działo się w Zaskoczu, w domu JMP Pawła Znanieckiego, stryja mego. Dnia
ósmego sierpnia roku Pańskiego 1645.
Przy bytności IMPP świadków niżej podpisanych, których upraszam, aby ten
testament mój podpisali.
(–) Jerzy Wilkowski ręką swą
(–) Pniewski Jakub jako świadek
(–) Hieronim Budny mpp
(–) Pniewski Stanisław mpp
(–) Augustinus Chmielewicz, parochus et archipresbiter fredecensis uti testis
rogatus mpp
(–) Stanisław Wiewierski15 mpp

11
12
13
14
15

Jerzy Radomiński z Ostrowitego (zm. po 1650), APGd, SztumZ 3/1, s. 646.
Zob. przyp. 1.
Tamże.
Wilkowo, wieś w pow. kwidzyńskim, woj. pomorskim.
Stanisław Wiewierski, zob. testament Barbary z Kukowskich Domaszewskiej, dok. nr 37, przyp. 12.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

209

Testamenty szlachty Prus Królewskich (53)

(–) Bernardus Sasin16 venerabilis capituli et consistorii culmensis notarius, testis
ad praemissa rogatus mpp

Ks. Bernard Sasin (zm. 1680), sekretarz kapituły chełmińskiej 1637–1640, notariusz konsystorza
i publiczny notariusz apostolski 1638–1640 (1645), kustosz katedry chełmińskiej 1660–1664, dziekan
kapituły chełmińskiej od 1665, audytor kurii biskupiej 1663–1666, proboszcz w Mątowach Wielkich
i Bystrzcu 1638–1666, proboszcz św. Jana w Malborku 1666–1673, oficjał pomezański 1666–1673, dziekan malborski 1666–1673, proboszcz w Żuławkach 1667–1680, Zawadzki, Duchowieństwo II, s. 218.
16

53. T
 estament Eufrozyny z Knutów Kosowej, kasztelanowej elbląskiej
i starościny borzechowskiej
Borzechowo, 5 V 1647
Oryg. oraz kopia z akt grodzkich skarszewskich, w aktach cystersów w Pelplinie, ADPelp, Monastica, P– 67, k. 34–35v; kopia, tamże, k. 31–33v. Testament do wpisu w aktach grodzkich skarszewskich przedłożył 27 XI 1647 Michał Kliński, odpis z 14 V 1650 dla przeora cystersów pelplińskich
Ottona Denhoffa podpisali Andrzej Garczyński, sędzia tczewski i wicewojewoda pomorski, oraz
Wolski jako pisarz.

[k. 34] W imię Trójcy Przenajświętszej, Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.
Ja, Euphruzyna Kosowa1 kasztelanka elbińska, starościna borzechowska, pamiętając na kondycję narodu ludzkiego, a zatem i na śmierć, której wszyscy podlegamy, abym i ja jako inszych wiele niespodziewanie i nie rozporządziwszy swych
rzeczy mnie od Pana Boga danych z tego świata nie zeszła, oświadczywszy się
wprzód Panu Bogu Zbawicielowi memu, iż [w] wierze św. katolickiej, w której się
urodziła[m], w ni się wychowała[m] i do tego czasu trwa[m], wszytkich się herezji
i kacerskich błędów wyrzekając, w tejże wierze św. dni moich dokończyć umyśliłam, Pana Boga prosząc, aby On łaską Swoją św. to przedsięwzięcie moje do ostatniego punktu życia mego stwierdział [s] i w nim dokończyć dał, a z miłosierdzia
Swego nieprzebranego, nie wstępując ze mną w srogie sądy Swoje, raczył mnie
grzesznej być miłościw i duszę moją do Swej chwały św. przyjąć. Zdrowa tedy będąc na umyśle i na ciele, z dobrym rozmysłem ostatnią wolę moją tym testamentem

Ostatnie dwie cyfry na zgięciu, nieczytelne. Data 1647 w odpisie, k. 32v.
Eufrozyna Knut z Giemeł (obecnie Jarcewo pod Chojnicami) (zm. 30 VI 1648), 1v. żona Jana Loki
(zm. 6 II 1623) starosty borzechowskiego, 2v. żona Jana Kosa (przed 20 XI 1626), kasztelana elbląskiego. Pochowana 17 XII 1648 w Pelplinie w kaplicy Kosów, ADPelp, Monastica, P–67, k. 31–33;
BWSD, Kronika klasztoru Świętego Zakonu Cystersów w Pelplinie, t. 2, 1637–1669, z łacińskiego
rękopisu przełożył o. P. A. Turbański OFM, 1986, s. 399, 403–404; Czaplewski, Senatorowie, s. 56.
a

1
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wykonywam, taką dyspozycję czyniąc 10 000 zł, które mam od małżonka mego2
księgami grodzkiemi skarszewskiemi zapisane.
Naprzód po śmierci mojej, jest to wola moja i o to proszę, aby ciało moje w kościele peplińskim3, w kaplicy do tego sporządzonej4 schowane było. W której, aby przy
ołtarzu Panny Najświętszej5 na każdy piątek litanię de nomine Jesu, a litania Panny
Najświętszej Lauretańska w każdą środę i każdą sobotę przy Mszy św. z muzyką śpiewana była, leguję 8 000 zł pol. [k. 34v], na której sumie iż małżonkowi memu uczyniłam dożywocie dopiero po śmierci jego, lubo to ta sama suma zostanie na majętności
jego, lubo też na inszą majętność obrócona będzie, czynsz doroczny od niej od sta po
6 zł rachując, co złączywszy uczyni zł 480, do konwentu peplińskiego odbierać będą.
2 000 zaś zł pol. tak rozporządzam, które małżonek mój lubo i tych na dożywocie ma zaraz po śmierci mojej oddać, obiecuję komu należeć będą.
Na budynki klasztoru świeckiego ojcom bernardynom zł pol. 700 nic nie wątpiąc, że przy ofiarach św. mnie przed Panem Bogiem i inszych modlitwach swych
przepominać nie będą.
Do klasztoru tczewskiego ojcom dominikanom na Msze święte za duszę moją,
tak jako i inszym niżej specyfikowanym zł pol. 100.
Do klasztoru nowskiego ojcom bernardynom zł 100.
Do klasztoru chełmińskiego ojcom franciszkanom zł 100.
Do klasztoru chełmińskiego ojcom dominikanom zł 100.
Do klasztoru gdańskiego ojcom karmelitom zł 100.
Do klasztoru gdańskiego ojcom dominikanom zł 100.
Do klasztoru ojcom jezuitom na Szotlandzie6 zł 100.
Jan Kos (zm. 17 XII 1662), chorąży chełmiński 1636–1643, kasztelan elbląski 1643–1648, wojewoda chełmiński 1648–1662 i podskarbi ziem pruskich 1649–1655, starosta borzechowski, brodnicki
i kowalewski. Pochowany 12 V 1663 w Pelplinie w kaplicy Kosów. Epitafium z portretem trumiennym
obecnie znajduje się na ścianie nawy południowej, między 3. a 4. filarem, Dachnowski, Herbarz,
s. 471, przyp. 779 i 787; UPKr, nr 11, 287, 393, 993; PSB XIV, s. 188–189; SBPN II, s. 458–459.
3
Kościół Cystersów w Pelplinie, pow. tczewski, woj. pomorskie. Opis pochówku Kosowej 17 XII 1648,
zob. BWSD, Kronika klasztoru…, s. 403–404: „Dnia 17 grudnia [1648] JWP Eufrozyna Knutówna,
żona JWP Jana Kosa, wojewody chełmińskiego, nasza wielka dobrodziejka i współsiostra, została pochowana w kaplicy zbudowanej przez p. wojewodę. W wigilię pogrzebu ciało zostało przeniesione do
małego kościoła, gdzie nazajutrz kazanie miał polskie o. przeor Dominikanów tczewskich. Stamtąd na
ramionach braci w procesji publicznej przeniesione zostało do naszego kościoła, gdzie kazanie polskie
miał nasz o. Edmund Niedzielski. Mszę św. z muzyką śpiewał o. Aleksander Kęsowski, opat oliwski,
który też egzekwie odprawił. W procesji uczestniczyli różni zakonnicy — bonifratrzy, jezuici, karmelici,
dominikanie, cystersi i inni świeccy kapłani przed trumną. Za trumną zaś p. wojewoda małżonek, o.
opat koronowski i wielu innej szlachty. Wszyscy goście w naszym refektarzu poczęstowani byli mięsem,
kobiety w opactwie, bracia nasi i oliwscy, karmelici i dominikanie jedli w konwencie ryby”.
4
Kaplica grobowa Kosów zbudowana przez podniesienie podłogi w północnym skrzydle transeptu
(1645–1646) z fundacji Jana Kosa. Rozebrana w końcu XIX wieku, BWSD, Kronika klasztoru…,
s. 282, 338, 345, 381, 394, 399; Dachnowski, Herbarz, s. 120–121; J. Ciemnołoński, J. S. Pasierb,
Pelplin, Wrocław 1978, s. 137, 153.
5
Ołtarz Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny z kaplicy Kosów został w 1889 roku podczas jej
likwidacji przeniesiony na ścianę nawy południowej, J. Ciemnołoński, J. S. Pasierb, Pelplin…, s. 143.
6
Szotland pod Gdańskiem z klasztorem jezuitów, obecnie Stare Szkoty w obrębie miasta.
2
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Do kościoła farskiego we Świeciu na ołtarz zł 300.
Na pobudowanie szpitala lubichowskiego7 zł 100, a 200 zł na prowizję ubogich
w tym szpitalu obrócić na grunty pewne, żeby ich co rok czynsz od nich dochodził.
Ruchome zaś wszytkie rzeczy moje nic nie wyjąwszy, z których jedne zbioru
mego są, drugie darowane od sławnej pamięci małżonka mego pierwszego JMP Jana
Loki8, JMP małżonkowi memu teraźniejszemu leguję, nie wątpiąc nic, że z miłości
małżeńskiej, którą mi zawsze oświadczał, za częstą i gorącą prośbą moją, tę ostatnią
wolę moją wykona [k. 35], jakoby się we wszytkim intencji mojej dosyć stało, gdyż
też onego najprzedniejszem egzekutorem testamentu tego mego czynić, upraszając
do tego i WJM ks. Adama Kosa9 kanonika kleckiego [s], sekretarza JKM i JMP Jana
Gołeckiego10 pisarza ziemskiego chełmińskiego, aby się tej pracy podjąć raczyli.
Insze ochędóstwo moje, którem miała we złocie, w klejnotach, w szatach, tom
wszytko za żywota mego według upodobania swego do kościołów i pokrewnem
swym rozdała.
Ten tedy testament mój stwierdzając, ręką go własną podpisuję i tej woli ostatni mojej świadków użyłam, aby się też podpisali, dając moc tak któremukolwiek
z egzekutorów jako i świadków, ten testament do ksiąg grodzkich podać, jeślibym
go ja sama podać nie mogła.
Działo się w Borzechowie11, dnia 5 maja roku 1647a.
(–) Eufrozyna Kosowa ka[sztelanowa] elbin[ska]
(–) Jan Kliński12 mpp
(–) Michał Kliński13 mpp
(–) Sczęsny Michał Bialechowski14 mpp
(–) Adam Kos c[anonicus] k[ielcensis], s[ekretarz] KJM mpp

Lubichowo, wieś w pow. starogardzkim, woj. pomorskim.
Jan Loka z Budzisza (zm. 6 II 1623), syn Andrzeja, sędziego ziemskiego malborskiego, i Doroty
Szak, wicewojewoda pomorski 1614, starosta borzechowski 1603–1623. Pochowany w Pelplinie przed
ołtarzem św. Michała, tu też pierwotnie miała spocząć Eufrozyna, jak świadczy o tym płyta nagrobna
Loki, z jej herbem i nazwiskiem oraz najwidoczniej dodaną datą śmierci, UPKr, nr 1544; Czaplewski,
Senatorowie, s. 56; J. Ciemnołoński, J. S. Pasierb, Pelplin…, s. 158.
9
Adam Kos (ok. 1610–1661), syn Hektora i Katarzyny Rembowskiej, wtedy sekretarz królewski i kanonik kielecki, potem kanonik włocławski i chełmiński, biskup chełmiński, PSB XIV, s. 186–187;
SBPN II, s. 457–458; P. Nitecki, Biskupi kościoła, kol. 216; J. Kowalkowski, Adam Kos (ok. 1610–
1661), biskup chełmiński — pochodzenie, „Studia Pelplińskie” 37, 2006, s. 197–220: o jego pokrewieństwie z mężem testatorki, zob. Tablica, s. 219.
10
Jan Gołocki, pisarz ziemski chełmiński 1631–1651, UPKr, nr 203.
11
Borzechowo, wieś w pow. starogardzkim, woj. pomorskim.
12
Jan Kliński (zm. przed 1660), syn Piotra i Katarzyny Giese, APBydg, AmChojnic 132, s. 75; TD,
Grodzkie i ziemskie >Nakło> Część 1, 4850 (nr 227) 1661 (f. 779v).
13
Michał Kliński (zm. przed 1660), brat Jana, tamże, ss. cyt.
14
Szczęsny Michał Białochowski (zm. 25 II 1658), ADPelp, C–17, s. 121; APByd, AmChojnic 132,
s. 135; APŻar, Metricalia, s. 262.
7
8
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54. Testament Ewy Konstancji a Bessen Zawadzkiej, wojewodziny parnawskiej
Malbork, przed 20 VII 1647
Oryg. nieznany, kopia w postaci wypisu z akt konsystorza pomezańskiego: APGd, ASierak 1000/7,
s. 238–240. Znaczne przetarcia i uszkodzenia na zgięciach kart i zatarcia. Braki w miarę możliwości
uzupełnione w nawiasach kwadratowych. Testament przedstawiony przez ks. Szymona Sperlinga, jezuitę malborskiego, i ks. Łukasza Lublińskiego, franciszkanina chełmińskiego, konfirmowany 20 VII 1647
przez Piotra Winklera, oficjała generalnego pomezańskiego, prepozyta i dziekana malborskiego, sekretarza JKM. Do testamentu dołączono (nieuwzględnione przy edycji) oświadczenia osób wymienionych
w testamencie, poświadczające jego autentyczność, pozwalające na identyfikację niektórych z nich. Dokument wzmiankowany: Nowosad, Archiwa szlachty, s. 229.

[s. 238] W imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Testament albo [oś]wiadczenie woli mojej1a. Będąc zdrową [na] ciele i na umyśle, nie z żadnej namowy ani przymusu postanowiłam mocno i nieodmiennie com
i pisaniem ręki swojej utwierdziła. Bacząc to, że człowiek każdy podległy jest śmierci uczynić dobrze duszy swojej po śmierci mojej, a to względem sumy pieniężnej
10 000, które mam na majętności waplewskiej2, rozporządzając i na dobre i miłosierne uczynki tę sumę wszytką wzwyż mianowaną obracając, obowiązując jako egzekutora tego mego testamentu JMP Jana Zawadzkiego3 podkomorzego parnawskiego,
syna mojego, tak i tych wszystkich, którym co leguję, aby dość czynili woli i intencji
mojej pod utratą błogosławieństwa Pańskiego i srogiego sądu i karania Bożego.
Z tej tedy sumy wzwyż pomienionej na majętności waplewskiej odkazuję i leguję ojcom franciszkanom do Chełmna 2 000 zł, a to względem pogrzebu tak nieboszczyka pana mego św. pamięci Pana Jana Zawadzkiego4, wojewody parnawskiego,
jako i względem mnie samej. Którą to sumę JMP Zawadzki, podkomorzy parnawski, syn mój, jako egzekutor ma dać wpłat na interesse, gdzie ojcowie franciszkanie
będą chcieli. O co proszę, aby zaraz była dana na pewne miejsce, od której by wiecz-

Dalej skreślone ostatniej. b Dalej skreślone zł 100. c Nadpisane nad skreślonym pomienione.
Ubytek papieru, wyraz niemożliwy do odtworzenia. e Ubytek papieru, wyraz niemożliwy do odtworzenia. f Początek wyrazu nieczytelny.
1
Ewa Konstancja hr. a Bessen (zm. między 6 VII 1646 a 20 VII 1647), druga żona Jana Zawadzkiego,
wojewody parnawskiego, austriacka dama dworu królowej Konstancji, APGd, DzierzGr 2/2, k. 67;
T. Mączyński, Kazimierz Rogala Zawadzki. Jego życie i dzieła, Roczniki TNT 35, Toruń 1928, s. 15.
2
Waplewo Wielkie, wieś w pow. sztumskim, woj. pomorskim.
3
Jan Zawadzki (ur. 15 XI 1616, zm. 26 X 1654), syn Jana wojewody parnawskiego i Sabiny Zofii
hr. von Schwerin, podkomorzy parnawski 1640–1645, starosta świecki 1645–1648 i pucki 1649–1654,
pasierb testatorki, Dachnowski, Herbarz, s. 152; UInfl, nr 433; T. Mączyński, Kazimierz Rogala Zawadzki…, s. 14–15; Oracki, Słownik II, s. 222–223.
4
Jan Zawadzki (zm. 8 I 1645), syn Jana sędziego ziemskiego ciechanowskiego i Izabeli Guldenstern,
podstoli ciechanowski, kasztelan gdański 1637–1642, wojewoda parnawski 1642–1645, starosta straszewski 1629–1630 i świecki 1632–1644, UPKr, nr 430; UInfl, nr 632; Dachnowski, Herbarz, s. 153,
Niesiecki, Herbarz X, s. 105–106, T. Mączyński, Kazimierz Rogala Zawadzki…, s. 14–15; Oracki,
Słownik II, s. 221–222.
a
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ne interesse rosło, a ojcowie franciszkanie powinni będą to interesse odbierać co rok
i za nie dwie Mszy święte, tak za Pana mego św. pamięci, jako i za mnie samą na
każdy tydzień wiecznymi czasy odprawować.
[s. 239] Po wtóre, z tej sumy pieniężnej na waplewskiej majętności pomienionej odkazuję i leguję ojcom jezuitom do Malborka 1 000 zł, o co proszę aby były
dane. Wpłat na pewne miejsce, a to wiecznymi czasy, od którego 1 000 zł ojcowie
jezuici malborscy interesse mają obracać na łój do lampy, która ma gorzeć we dnie
i w nocy przed Najświętszym Sakramentem. Nadto tymże ojcom jezuitom malborskim odkazuję i leguję drugi 1 000 zł, z tą kondycją aby oni, ile ich natenczas będzie
w Malborku, każdy z nich kapłan z osobna, za duszę moją trycezymę odprawił, o co
proszę, aby były odprawione. Po trzecie, z tejże sumy pieniężnej 10 000 na majętności waplewskiej odkazuję i leguję do bractw sześciu niżej położonych, do każdego
z osobna z nich 100 zł, z takim rozrządzenia dokładem, aby na potrzeby i ochędóstwo bractwa każdego z osobnab zł 70, i na trycezymę za duszę moją 30 zł, które to
bractwa tym porządkiem wypisuję. Do bractwa Franciszka św. do Chełmna ojcom
franciszkanom. Do bractwa Różańca św. do Topolna5. Do bractw Trójcy Świętej,
Anny św., Anioła Stróża w kościele farskim we Świeciu, do każdego z osobna z nich
po 100 zł z dokładem wzwyż opisanymc. Do bractwa św. Franciszka w klasztorku
ojców bernardynów we Świeciu 100 zł, także drugie 100 zł tymże ojcom bernardynom w klasztorku do Świecia, aby oni za duszę moją Pana Boga prosili. Do kościoła
parochialnego do Starego Targu6 60 zł, od dzwonienia i aby za duszę moją Pana Boga
prosił odkazuję i leguję JM ks. plebanowi starotarskiemu7. IMM pannom bratankom
moim dwóm8, natenczas u dworu służącym, każdej z osobna 100 czerwonych zł
na łańcuch, których proszę, aby duszy mojej przed Panem Bogiem nie zapominali.
Panu Janowi9, wnukowi memu, a synowi JMP Jana Zawadzkiego, podkomorzego
parnawskiego, odkazuję i leguję 2 000 zł [d] także dwie srebrne [e] i dwa talerzyki
srebrne i koneweczkę i kubeczek moje własne, które proszę, aby mu dochowane
i oddane były. Ojcom jezuitom malborskim czarę srebrną na lampę do kościoła,
który za czasem mieć będą, jako moją własną odkazuję i leguję. A insze srebro, jako
nalewka, miednica i lichtarze należy JMP Janowi Zawadzkiemu, podkomorzemu

Topolno, wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.
Stary Targ, wieś w pow. sztumskim, woj. pomorskim.
7
Ks. Tomasz Pokrzywnicki (zm. 1654), proboszcz w Żuławce Sztumskiej 1613–1654, Starym Targu
1640–1647, Nowym Targu 1640–1644, Zwiniarzu 1633–1647, Zawadzki, Duchowieństwo II, s. 193.
8
Katarzyna Franciszka a Bessen (ur. przed 1635, zm. 1694), przed 1649 rokiem żona Teodora Denhoffa, dworzanina królewskiego, potem podkomorzego koronnego, oraz Anna Zuzanna a Bessen
(ur. ok. 1635, zm. po 1683), od I 1649 żona hr. Franciszka Euzebiusza von Oppersdorf ze Śląska, dworzanina Władysława IV, dwórki królowej Cecylii Renaty, bratanice testatorki, K. Targosz, Sawantki
w Polsce XVII w., Warszawa 1997, Tablica IX.
9
Jan Zawadzki (ur. 1646, zm. przed 13 III 1686), syn Jana podkomorzego parnawskiego i Teresy Sczawińskiej, późniejszy chorąży malborski 1669–1686, APGd, DzierzGr 2/4, k. 355v; APTor,
ASczan, syg. 140, s. 39–41; UPKr, nr 473.
5
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parnawskiemu, synowi mojemu. Nadto do szpitalów niżej opisanych, jako to do
Chełmna farskiego, do Świecia dwu […]kichf i przy klasztorku, odkazuję i leguję do
każdego z osobna po 30 zł, także i do Malborka, do szpitala 30 zł, kędy będą rozumieli ojcowie jezuici. O co proszę pod błogosławieństwa Pańskiego utratą, aby były
oddane. Proszę przy tym JMP Jana Zawadzkiego, podkomorzego parnawskiego,
syna mojego, aby z tej sumy na majętności waplewskiej 10 000 czeladzi mojej zasłużone wszystko popłacone było, jako tym niżej podpisanym. Panu Stanisławowi
Kangowskiemu10 70 zł i kontentację za wierne usługowanie. Także i bratu jego Panu
Maciejowi11 też 70 zł i Pani szafarce12 za ćwierć roku. Pannie Wieszołowskiej13 50 zł
zasłużonych, rąbku sztuczkę i wszytkie płótna wymówione. Pannie Parteynównie14
wymowne, wszytkie płótna i kontentację dobrą i tym wszytkim wzwyż opisanym.
A ja ze strony Boga mego macierzyńskie błogosławieństwo jeśli tę rzecz wykona
i woli mojej dość uczyni jemu zostawuję. Jeśli inaczej, niech pomni na Sąd Boży.
Także i czeladzi inszej, jako to woźnicom zasłużone suchedni i hajdukowi [s. 240]
Michałkowi. Proszę też Pana Jana Zawadzkiego, podkomorzego parnawskiego,
syna mojego, aby w tym dość czynił woli mojej, każdemu z osobna dość czyniąc
co leguję i odkazuję, chceli, aby go Bóg na zdrowiu jego i na dziatkach na potomne
czasy błogosławił. […]
[s. 241] Acta sunt haec Mariaeburgi in loco residentiae nostrae die vigessima mensis Iulii. Anno Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo septimo [20 VII 1647].

Stanisław Kanigowski, zap. tożsamy ze zmarłym po 1663 mężem Katarzyny Krzywkowskiej,
APGd, DzierzGr 2/5, 91v.
11
Maciej Kanigowski, brat Stanisława, może tożsamy z Maciejem (zm. przed 1660), APGd, DzierzGr
2/9, k. 72v.
12
Katarzyna Słowacka, w momecie sporządzania testamentu mająca 16 lat. APGd, 1000/7, s. 240.
13
Zofia Wiesiołowska, być może tożsama z córką Jana kasztelana elbląskiego i Justyny Branickiej. W momecie sporządzania testamentu mająca 20 lat, APGd, 1000/7, s. 240; AGAD, ASK I, syg. 147, k. 68v.
14
Justyna Parteina. W momencie sporządzania testamentu mająca 18 lat, APGd, 1000/7, s. 240–241.
10
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55. Testament Jana Działyńskiego, wojewody chełmińskiego
Pokrzywno, 14 i 20 II 1648
Oryg. nieznany, kopia w postaci odpisu z akt ziemskich chełmińskich (dziś nieistniejących) w teczce z dokumentami Działyńskich w zespole Majątek Czerniejewo — Skórzewscy, APPoz, 931/2368,
s. 94–111. Poszyt bez trzech pierwszych kart.

[s. 94] […] Jabłonowo1 z inszymi podług zapisów. Tymże na budynek. Ze zboża,
które jest w Grudziądzu2 i wszytkie i co z ruskiej przychodzi intraty pro sorte mea,
leguję3 na budynek kościoła 4 15 000 zła, upraszając JM ks. chełmińskiego5 M.M.P
[s] przy pożegnaniu i na potym będących IMM księży biskupów, aby tak potrzebne
miejsce takiej małości księży in medatulio6 heretyków mieli sobie zalecone i sua zaszczycali protectione et patrocinio, do czego IMM, Boże mój, serca, ponieważ mnie
w tym do efektu przywieźć nie dały grzechy. W czym Mości ks. kamienieczki7,
abyś dopomóc raczył, aby chciwość ludzka młoda wstrętu czynić nie chciała temu,
przez najdroższą krew Syna Bożego upraszam brata i kapłana8 na chwałę Bożą powołanego. Z tego zboża co supererit, jako z wełny co supererit i co jest w szkatule
na 2 000 czerwonych zł i 1 000 tal., leguję na Msze święte, 1 000 zł na pogrzeb
i jałmużny, który bez wszelkiej wyniosłości i skromny mieć chcę. Zł 6 000 i powtóre upraszając, aby żadnych tam nie było świeckich aparatów oprócz przystojnego
nabożeństwa i skromnego [s. 95] wezwanych nakarmienia i kapłanów z ubogimi
przystojnego ukontentowania. Żonie9 mej miłej leguję 1 000 czerwonych zł, Panu
Wyraz nieczytelny. b Trzy wyrazy nieczytelne przez ubytek papieru na zgięciu. c Odtworzony na
ubytku papieru jako tekst prawdopodobny. d Dalej na całej linii tekstu ubytek papieru.
1
Jabłonowo, miasto w pow. brodnickim, woj. kujawsko–pomorskim, od 1641 roku własność testatora, PSB VI, s. 84.
2
W spichrzach grudziądzkich.
3
Jan Działyński (ur. ok. 1590, zm. 11 III 1648), syn Stanisława z Osieczka, wojewody chełmińskiego
i Heleny Plemięckiej, wojewoda chełmiński 1647–1648, starosta kowalewski, pokrzywiński, pucki,
rogoziński, 1v. ok. 1617 Justyna z Giemeł Knutówna, 2v. po 1639 Anna Kuczborska, z obu bezdzietny,
fundował kolegium jezuitów w Grudziądzu, kaplicę rodową w tamtejszej farze, tam też pochowany 5 V 1648, nagrobek marmurowy dziś nie istnieje, inskrypcję podał Dachnowski, Herbarz, s. 20;
UPKr, nr 286; Czaplewski, Senatorowie, s. 116, 158, 162–163, 171; PSB VI, s. 83–84 (odwrotna kolejność żon); SBPN I, s. 366 (mylnie o żonach).
4
Kościół farny NMP w Chełmnie.
5
Andrzej Leszczyński (zm. 14 IV 1658), biskup chełmiński 1646–1652, kanclerz wielki koronny 1650,
prymas Polski 1652–1658, PSB XVII, s. 105–107; Nitecki, Biskupi, kol. 244–245.
6
Winno być: in meditullio.
7
Chodzi o brata testatora, biskupa kamienieckiego, zob. przyp. następny.
8
Michał Erazm Działyński (zm. 1659), brat testatora, kanonik warmiński 1612–1651, sufragan
warmiński 1624–1635, opat mogilski i kanonik krakowski 1635, biskup kamieniecki 1646–1659,
Dachnowski, Herbarz, s. 20; PSB VI, s. 91; SBPN I, s. 373; Nitecki, Biskupi, kol. 55; Kopiczko,
Duchowieństwo, s. 60.
9
Justyna Knut z Giemeł (zm. 21 V 1639 ), córka Anzelma i Elżbiety Klińskiej z Radziejewa, 1v. żona
Ludwika Mortęskiego wojewody pomorskiego (zm. 1615), 2v. żona testatora, APTor, AmT, Kat. II,
IX–20, k. 174; Kronika benedyktynek grudziądzkich, s. 6, 63; Lustracja 1624, s. 250.
a
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Michałowi10 synowcowi swemu z Panem Stanisławem11 szaty swoje i z guzami, tak
żeby w równy dział brali, ponieważ JMP Jan12 ma starostwo pokrziwieńskie13 i innych bydeł tak wiele w nich, jemu odlecam oprócz Grabowca14 i Kowalewa15. Owce
i bydła żonie mej odlecam i owce w Mroczy16 będące, upraszając aby w niwczym
nie miała krzywdy i oprawa jej służąca, zawiedziona z dóbr po Pani Golcewskiej17,
oswobodzona była i z klejnotów pozostałych były po niej, tak u mnie podług rejestru jako przy wojewodzie krakowskim18 będących w części jej uszkodzona nie
była, a pogotowiu w tym wszytkim co ma ode mnie, jako w klejnotach, sukniach,
obiciach, bydłach, owcach. Też koni 4 cugi odlecam, 4 konie ojcom na fabrykę, Panu
Stanisławowi trzech wilczatych i parepę, ostatek czeladzi podług uwagi małżonki
mojej i JM ks. kononieckiego [s]. JM pisarzowi grodzkiemu19 100 tal. leguję, Bembakowi zł 100, Zarzeyckiemu zł 100, wszytkim nad zasłużoną, JMP sędziemu20
łasztów 2 jęczmienia z Pokrzywna oddaję i proszę, aby radą był poczciwej małżonce
mej, o co JM ks. [s. 96] kanonieckiego upraszam i PP synowców moich. Po zł 50
inszym popłacić wszytko, tak większym jako i mniejszym, bądź tego nie wszyscy
godni i wiele ich płacili sobie. Marcinowi jednak nie dać. JM księdzu Pścińskiemu21 za jego przy nas prace leguję zł 100. Bydła z Pucka sprzedać i co się winno
popłacić w Toruniu. Że mi Kowalewo przez22 chłopów oddano i kwartę płaciłem,
które non tenebar, także oddać jako wzionem [s], a bydła stamtąd odlecam żonie.
JMP Stanisławowi dałem do Rusi zł 1 000 czerwonych i 300 zł za woły i 2, które
są we Gdańsku, a woły w Pucku, to wszytko spieniężyć, a na fabryczną oddawszy
kościoła grudziądzkiego i Collegium 23 robotę zł 20 000, ostatek na pogrzeb, i to com
Michał Działyński (zm. 1687), syn Mikołaja, brata testatora, i Anny Łodzińskiej, późniejszy miecznik pruski 1669–1676, kasztelan gdański 1676–1677 i chełmiński 1677–1681, wojewoda chełmiński
1681–1687, starosta kiszewski, łąkorski, UPKr, nr 955, 436, 57, 290; PSB VI, s. 90–92; SBPN I, s. 369.
11
Stanisław Działyński (zm. 1677), syn Mikołaja, brata testatora i Anny Łodzińskiej, późniejszy
wojewoda malborski 1657–1677, starosta dzierzgoński i tolkmicki, UPKr, nr 636; PSB VI, s. 97–98;
SBPN I, s. 374.
12
Jan Dominik Działyński (zm. 1679, przed 7 XII), syn Mikołaja, brata testatora, i Anny Łodzińskiej,
starosta pokrzywiński po cesji stryja 1647–1677, APGd, DzierzGr 2/9, s. 108; Czaplewski, Senatorowie, s. 158; PSB VI, s. 84; SBPN I, s. 367 (w obu słownikach mylnie jako kasztelan chełmiński).
13
Pokrzywno, wieś w pow. grudziądzkim, woj. kujawsko–pomorskim.
14
Grabowiec, wieś w pow. grudziądzkim, woj. kujawsko–pomorskim.
15
Kowalewo Pomorskie, miasto w pow. golubsko–dobrzyńskim, woj. kujawsko–pomorskim.
16
Mrocza, wieś w pow. nakielskim, woj. kujawsko–pomorskim.
17
Zofia Katarzyna Plemięcka (zm. przed 21 VIII 1646), córka Jana i Katarzyny Rabówny, bratanica Heleny Plemięckiej, matki testatora, 1v. żona Mikołaja Rafała Kostki (zm. 1637), 2v. żona
Andrzeja Gulczewskiego, APGd, DzierzGr 2/2, k. 90v; Dachnowski, Herbarz, s. 41; PSB XXVI,
s. 713: biogram ojca.
18
Stanisław Lubomirski, wojewoda krakowski 1638–1649, UKrak, s. 238.
19
Marcin Jerzy Piwnicki (zm. 4 XII 1653), pisarz grodzki chełmiński 1645–1653, UPKr, nr 1383.
Może on podpisany pod testamenten jako Jerzy, bez wzmianki o urzędzie.
20
Michał a Canden Trzciński, sędzia ziemski chełmiński 1630–1648, zob. testament Agnieszki z Borowa Bolimińskiej, dok. nr 27, przyp. 8.
21
Podpisany jako Marcin Pściński, skądinąd nieznany.
22
T.j.: bez.
23
Kolegium jezuitów w Grudziądzu z fundacji testatora, EWJ, hasło: Grudziądz.
10
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namienił obrócić. Wprzód jednak oprawę najmilszej małżonki mej oswobodzić i to
co jej należy eliberować i oddać, gdyżem oddał swych pieniędzy na tę sukcesję na
to nie mało i majętności własne uwięził wszytkie. Na Małocin 24 i Koszowo25 dał[em]
sumę, którą dotąd trzymać ma przez równego działu, póki powrócona nie będzie.
Skoraczew26 wykupić może tym tysiącem czerwonych, które[m] legował, przydawszy 4 000 zł swych co się za woły wezmą. Co się PP Bąkowskim ma dać [s. 97]
z Orłowa27, aby w tym oszukana nie była, in summa, że czas najpilniejszy i większy,
wola sprawi konkludując reddite, quae sunt Dei, Deo, Tobie Boże mój oddaję ducha
mojego i sam siebie i najmilszą małżonkę opiece Twej i tę ofiarkę małą na pomnożenie chwały Twej św. Nie gardzij ubogiego grzesznika, pomóż mi i bądź miłościw
mnie wielkiemu zbrodniowi [s] przez najdroższą krew Syna Twego. A spraw Ojcze
dobrotliwy z miłosierdzia Twego, czego nasza nieprawość godna nie jest i sprawić,
tylko sama dobroć Twoja, nie może przez tego Syna Twego kornie za nas dobry
Boże wylaną krew Swoją, Amen.
Raptissime die decima quarta Februarii roku 1648 [14 II 1648] w Pokrzywnie.
Żegnam cię przy tym i powtóre najmilsza małżonko moja, życzę abyś przy
opiece Boskiej miała z łaski Jego wszytko i tu i [w] chwale św. Jego szczęśliwość.
Żegnam was i synowcy moi, upraszając, abyście małżonkę moją tak szanowali jako
byście na błogosławieństwo Boskie, którego wam życzę, zarabiali. Żegnam i wszytkich domowych swych, jeśli albo słowem albo czym inszym przykrzejszym obraził
i zgrzeszył, odpuście proszę, jako nie ze złości ale dla poprawy waszej tak postępującemu. Niechże Pan Bóg chowa was w łasce Swej, a mnie będzie miłościw wielkiemu grzesznikowi.
Co komu winno, aby popłacono. Do klasztoru grudziądzkiego, Łukaszowi
zł 300, [s. 98] kościołowi dębołęckiemu28 300 zł, dąbrowskiemu kościołowi29 zł podług rekognicji, Pani Krusewkiej zł 1 000, Pani Dabrowskiej zł 1 000. Nadto zł 50
do kościoła dąbrowskiego, Pani Czchorowskiej zł 100 i coś w Toruniu być mają rekognicję i u nich prosząc najmilszej małżonki mej i was, com wam dobrze uczynił,
abyście [mię]b modlitwami swymi i dobremi ratowali przed Bogiem uczynkami.
Tego się spodziewają[c] czasu swej potrzeby, a że mi choroba moja niedopuściła
stanąć do ksiąg i zapisać ex sorte mea za duszę moją 5 000 ojcom jarosławskim,
o czym dobrze ks. kamieniecki wie, o com upraszał i konsukcesorów moich i teraz
upraszam i z klejnotów przy JP wojewodzie krakowskim będących i przy mnie,
jako i srebro leguję, perły legowane Pannom jarosławskim od nieboszczki Pani Gulcewskiej. Tak oddaję i insze wszytkie klejnoty jakie mi oddane są podług skryptów
Pana Gulcewskiego30 i Pana Piwnickiego. Jeśli do prawa przyjdzie z PP Kostkami,
Małocin, wieś w pow. nakielskim, woj. kujawsko–pomorskim.
Kosowo, wieś w pow. nakielskim, woj. kujawsko–pomorskim.
26
Skoraczewo, w pow. sępoleńskim, woj. kujawsko–pomorskim.
27
Orłowo, wieś w pow. wąbrzeskim, woj. kujawsko–pomorskim.
28
Kościół w Dębowej Łące, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko–pomorskie.
29
Kościół w Dąbrówce Królewskiej, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie.
30
Andrzej Gulczewski, mąż Zofii Katarzyny Plemięckiej, bratanicy matki testatora, zob. przyp. 17,
Niesiecki IV, s. 330.
24
25
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że nieboszczka31 wzmiank[i]c pół uczyniła, aby oddać jeśli im co należy, życzę,
[aby]d wszystkie oddane były.
W Pokrzywnie decima quarta Januarii anno Domini 1648 [14 I 1648].
(–) Jan Działyński wojewoda chełmiński
(–) Michał Trzciński32 jako świadek
[s. 99] (–) Jerzi Piwnicki
(–) Matheus Przecisewski
(–) Martinus Pściński
(–) Paulus Jancewski parochus okunensis33
Zapisy i cyrografy dane komuśkolwiek potwierdzam, mianowicie sumę ojcom
JM ks. Kneborskiego przy mnie będącą. Pan Ignacy Bąkowski34 500 zł co został mi
winien, które klasztorom: toruńskiemu, chełmińskim dwóm, lubawskiemu, nowskiemu, Najświętszej Panny u Łąk, świeckiemu, czczewskiemu, gdańskim dwóm
i na kościół mokrzyński35 na chwałę Najświętszej Pani ofiaruję, ostatek równo jako
wydała suma ciągle przy Węgrowie36 będąca, Pana synowca proszę, aby jako na
chwałę Bożą sposobioną była oddana. Jest i przy Toruniu 2 000 zapłacone de facto, jest u JMP cześnika37 w zastawie 400 czerwonych zł, na co wziąłem zda mi się
2 300 zł, jest rekognicja i insze w szkatule toruńskiej. Barwy: kozacką, hajducką,
woźniczą małżonce mej, z IMPP synowcami dyspozycją daję, cynę, obrusy i insze
sprzęty gospodarskie. Tejże małżonce mojej oddaję i karety obie, i wozy.
(–) Jan Dzaliński.
[s. 100] Suplement testamentu mego, ostatniej woli, do pierwszego się stosujący,
ręką własną moją podpisany ten jest. Iż do każdego klasztoru w pruskiej ziemi będącego na trycezymy za duszę moją grzeszną leguję po zł 100, upraszając najmilszej
małżonki mej, którą za egzekutorkę chcę mieć i JM ks. kanonieckiego, aby to przed
wszytkiemi inszemi ekspensami oddane było ze zboża, które pozostawa i pieniędzy, które są w skrzyniach, w czym wprzód małżonki mej, a potem JM ks. kanonieckiego upraszam, aby się woli mej dosyć stało. To jest do klasztoru toruńskiego
dominikańskiego zł 100, chełmińskim dominikanom zł 100, tamże ojcom franciszkanom zł 100, do Świecia zł 100 ojcom bernardynom, do Nowego zł 100, do Lubawy
zł 100, do Łąk reformatom zł 100, ojcom dominikanom do Tczewa zł 100, ojcom
Mowa o Zofii Katarzynie z Plemięckich, 1v. żonie Rafała Kostki, zob. przyp. 17.
Podpisany bez urzędu, zob. przyp. 20.
33
Ks. Paweł Janczewski, od 1630 roku proboszcz w Okoninie, ADPelp, C–10, k. 123v, 124v; ADPelp,
C–11, k. 38.
34
Jan Ignacy Bąkowski (zm. 15 XII 1679), 1648–1653 wicewojewoda chełmiński, 1654–1655 chorąży chełmiński, 1657–1665 podkomorzy chełmiński, 1665–1677 wojewoda pomorski, 1677–1679 wojewoda malborski, 1662–1679 podskarbi pruski, starosta borzechowski, dzierzgoński, skarszewski,
radzyński, rogoziński, UPKr, nr 13, 228, 637, 926, 995, 1429; PSB I, s. 382–383; SBPN I, s. 79–80.
35
Kościół w Mokrem, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie.
36
Węgrowo, wieś w pow. grudziądzkim, woj. kujawsko–pomorskim.
37
Zap. Stanisław Żelski, cześnik ziemi dobrzyńskiej 1629–1635 (dalej brak poświadczeń, także dla
następcy, aż do 1658), mąż Teofili Działyńskiej, córki Mikołaja i Izabeli Orzelskiej, UKuj, nr 1413;
Dworzaczek, Genealogia, Tab. 115.
31

32
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dominikanom do Gdańska zł 100, karmelitom tamże zł 100, ojcom do Grudziądza
zł 3 000, ze zbóż pozostałych, tak starostwa puckiego, jako i z chełmińsk[iego]38
tymże na budynek. Z tychże zbóż pozostałych leguję podług pierwszego testamentu
na te 3 000 zł z tychże zbóż, tak w Grudziądzu jako i w starostwie puckim pozostałym, nie odstępując pierwszego testamentu, ani bydeł [s. 101] ekscypując żadnych,
które są w tych, które trzymają [po] wioskach.
Pogrzebu swego nie chcę mieć wybornego, przystojnie jednak z rekwizytami,
które duszy pomocne są, to jest księży jak najwięcej a ubogich, aby było każdemu ks.
po tal. 2 dono, a ubogim po złotemu, przy nakarmieniu przystojnym według kondycji
każdego. Na co zboża pozostałe jako i na insze pogrzebne potrzeby niewymyślne ale
chrześcijańskie, dyspozycją miłej małżonce mej oddaję, z których onyż 1 000 czerwonych złe na to co ma zapisanego ode mnie na znak miłości małżeńskiej i tych, którym
po niej znał uprzejmości, aby wiele chce mieć. A insze co pozostaną pieniądze za te
zboża, według czasu i zasług każdego z czeladzi, jako który służy nadto co ma wymawionego oddane było i ukontentowane prócz suchedni, to jest, którzy świeżo mi służą,
a którzy dawniej, za każdy rok aby mu oddano nad jego suchedni po zł 40.
Długi moje podług rekognicji aby popłacone były każdemu, najmilszej małżonki mej i ks. kanimieckiego proszę. Panu Michałowi39 na nauki z majętności pozostałej i z ruchomych rzeczy co rok 500 zł odkazuję do lat, póki się nauką bawić będzie.
Najmilsza małżonka moja, aby w niczym bezprawia [s. 102] nie miała, upraszam.
Co ma ode mnie prawnie zapisanego, aby spokojnie do woli Bożej zażywała, której
nadto ruchome rzeczy prócz specyfikowanych inszym odlecam. Szaty moje męskie
PP synowcom w równy dział puszczam. W czym młodszemu, aby się krzywda nie
działa, upraszam egzekutora tej ostatniej woli JM ks. kanonieckiego czynię i upraszam, aby tej ostatniej woli mej dosyć się działo, żeby najmilszej małżonce mej
w niwczym nie była bezprawia i to co j[ej] należy onej doszło. I nad zapisy i ze zbóż
pozostałych i w skrzyni będąc[ych] pieniędzy na znak miłości i tej którąm znał po
niej uprzejmości 1 000 czerwonych zł dany był. Konie także moje, do inszego stosując się testamentu, te oddaję małżonce mej i obiec[uję], wyjąwszy to com tam naznaczył inszym, a mianowicie proszę aby Pan Michał nie był ukrzywdzony, któremu
na nauki ze zbóż pozostałych odkazuję zł 3 000. A z majętności oprawie małżonce
mej podłegłych, który jako najdłużej chce wieku, aby [a] nauki jeśli prawo pozwala,
gdy w pamięci mej na ten czas nie jest co rok, upraszam najmilszej małżonki mej,
aby mu oddawała jakom wyżej mianował zł 500, a gdy strzeż Boże, czego z serca
nie życzę, i owszem jako najdłuższego wieku aby zażywała, niegodny Pana Boga
proszę. Post sera fata gdzieby te majętności [s. 103] do rąk PP synowców moich
miały, aby we wszytkim się stało dosyć i ten najmłodszy brat nie był ukrzywdzony,
proszę. Czeladzi mej nad zasłużone i barwę im przychodzącą z pozostałych zbóż
jako kto dawno służył po zł 40 na każdy rok. Nadto odkazuję i prócz suchedni, jeśli
się kto w czym ukrzywdzonem ode mnie pretenduje, na decyzję ludzi bacznych,
38
39

Chodzi o starostwo kowalewskie przypisane urzędowi wojewody chełmińskiego.
Zob. wyżej, przyp. 10.
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aby najmilsza małżonka moja dała i wprzód dosyć się każdemu stało, co się komu
powinno.
Z pozostałych ruchomych rzeczy i zbóż i bydeł. Koni tak przedniejszych, odkazuję najmilszej małżonce mojej i drugi[emu] po mnie, którego obierze sobie 6. 3 PP
synowcom każdemu po cugu, a do Collegium 4 odkazuję wilczatych. Te 3 Panu
Stanisławowi odkazuję. Parepkę tarentowatego40 Panu Michałowi. Jeśli nadto co
pozostaje najmilszej małżonce mojej odkazuję, upraszajac PP synowców, aby tak
z nią postępowali, jako z dobrą postępuje się małżonką, [od] którejm przystojnie we
wszytkim zawsze doznałem miłości. Też i karetę odkazuję przedniejszą i insze rzeczy stosując się do pierwszego testamentu ostatniej woli mojej, tak w obiciach jako
i w inszych pozostałych rzeczach ruchomych PP synowcom i czeladzi odkazanych.
Którego testamentu suplement tak ważny chcę mieć, jakoby ten do pierwszego
referował się, a jeśliby co w którym contraditorium [s. 104] był, to na uwagę i decyzję
ludzi bacznych puszczam. Czeladzi mniejszej, podług czasu każdemu aby zapłacone
było. Upraszam JM ks. kanonieckiego i JMP elbieńskiego41, których egzekutorami
— aby się nie wymawiali — ostatniej tej mej woli, proszę a wprzód dotknionym
i powinnem, aby się dosyć stało rzeczom ze zboża i rzeczy pozostałym, a potym według uwagi mianowanych egzekutorów pozostałej substancji tak się miarkować w rzeczach, jako by ostatnia wola swój wzięła skutek. Ojcom jezuitom grudziądzkim co się
w pierwszym testamencie namieniło i nadto leguję z puckiej pozostałej substancji na
fabrykę, stosując się do pierwszego punktu 6 000 wyżej mianowanych, teraz 4 000,
żeby było wszytkiego 10 000. A jeśliby [się] nie wydobyła suma z puckich prowentów
i zboż w Grudziądzu będących, tedy discretia ony[m] oddawszy, to co pozostanie na
pierwsze punkta, tak w tem jako i w pierwszym testamencie położone, te aby ojcom
oddane było, proszę. Wprzód to odprawiwszy com z powinności każdemu powinien,
niż to co z dobrej woli czynię, jakoż gdyby się co pokazało i kto co słuszn[ie]f pretendował upraszam, aby jemu wprzód oddane było. Jeśli co z ruchomych pozostaje pieniędzy i nad powinną zapłatę czeladzi mej, aby dano proszę i ukontentowano każdego,
co JM ks. kamienieckiemu i JMP elbieńskiemu [s. 105] dyspozycją oddaję.
Na pogrzeb mój, który ani ubogi ani wyniosły nazbyt mieć chcę, ale chrześcijański naznaczam, prócz co może być z majętności victualium na wina, korzenie,
woty, prócz jałmużny zł 3 000. A na jałmużny 1 000 zł, które tak obrócić jakoby
duszy pomocne były, prócz zakonników i księży, które się wprzód dotknęły. Z bydeł
pozostałych w starostwach będących leguję małżonce mojej, prócz tych się w dobrach wyprawie jej służących starostwa puckiego i inszych dziedzicznych 100 sztuk
jako sobie obierze, prócz tego bydła, które jest we wsiach oprawie j[ej] podległych.
Także owiec 2 000, nie wątpiąć z tej miłości, którąm znał u niej nie zapomni duszy
mej, o co i JM ks. kanomieckiego mego MP upraszam i najmilszych PP synowców.
Wprzód jednak com z powinności komu powinien, aby się dosyć stało chcę, po tym
co okupując grzechy moje, innych na ostatek co z miłości ku krwi swej mianuję,
Tarantowaty, koń o maści w drobne plamki.
Jan Kos kasztelan elbląski 1643–1648 (27 III), zob. testament Eufrozyny z Knutów Kosowej, dok.
nr 53, przyp. 2.
40
41
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w czem aby baczność była mieć chcę. Najmilszej małżonce mej, którejm cnoty i miłości uprzejmej mocy zawsze doznawał, com w pierwszym napisał testamencie, toż
powtarzam i odlecam. A nadto jeśliby co z ruchomych rzeczy pozostało, które tu
nie są specyfikowane, a mianowice sprzedanych zbóż na tę oprawę [s. 106] i posag
jej i te, które ma ode mnie klejnoty i suknie, odkazuję na znak miłości, jeśli ze zbóż
pozostanie nad mianowane ekspensa i wydatki, zł 200 czerwonych prócz tego, co
jej ex iure debitur. Także wszytkie ruchome rzeczy, obicia i srebra stosując się do
pierwszego testamentu, gdzie niektóre już się namieniły pewne rzeczy, tak żeby
i ten testament stosował się do drugiego testamentu i tamten do tego i temu, jako
i temu we wszytkim dosyć się stało, który w jednejże obwolucie chcę mieć jeśli Najwyższy pozwoli ea pie, to jednak wprzód egzekucję chcę mieć, com z powinności
duszy swej i bliźniemu powinien.
Na ostatek to co z dobrej woli czynię i miłości przeciwko pokrewnym swoim.
Przeto IMPP egzekutorów, JM ks. kamienieckiego i JMP elbieńskiego proszę, aby
w tym do intencji mej stosując się tak postąpili, jako by na strasznym sądzie Boskim
rationem oddali postępku swego, gdyż wprzód te rzeczy powinne, którem z powinności powinny oddać św. każe Ewangelia, potym pozostałych godzi się ostatnią wolą
też czynić, którzy z łaski co komu naznaczają z dóbr swoich i z pracy swojej pozostałej. A na ostatek podług prawa successoribus co ostanie oddać. Zaczym [s. 107]
i po wtóre upraszam IMM, aby się do ostatniej woli mej stosując, tak postępowali,
jakoby na strasznym Sądzie Boskim nie musieli straszny z postępku swego dać rachunek. A iż małżonka moja ma oprawę, w tej aby zachowana była i żadnego impedimentu nie miała, proszę. Gdyż i postępki i cnotliwe i miłość, którąm znał po niej,
po mnie wyciągają, aby mi więcej uczynił dla tej, której uznawał miłości po niej.
Przeto niech zostawa podług zapisów przy tym co jej należy, upraszjąc cię najmilsza małżonko moja, przy tym pożegnaniu moim, abyś duszę moją nie zapomniała,
a Bóg ci będzie błogosławił. Czegoć uprzejmie życzę jako tej, którąm uznał zawsze
sobie, a z tą i jako poczciwie sprawującą się małżonkę. Za co niech ci Bóg błogosławi
i tu na ziemi i onej, do której ciągniemy wszyscy ojczyzny naszej niebieskiej. A Ty
najwyższy sędzia Boże mój dysponuj serca ludzkie, żeby wprzód na chwałę Tobie
wszytkie oddały się powinności, a potym bliźniemu podług przykazania Twego św.
A użycz tym zdrowym, którzy czynią voluntatem tuam, ut sanctificetur nomen tuum
et fiat voluntas tua i oddają quae sunt Dei et proximi, jakoż Ty Najwyższy Sędzia dekret ferował dusz swoim [s. 108] nieprzyjaciołom, o co i was patronowie moi święci
i domowników świetych i Wszytkich Świętych pokornie proszę. Grzesznik oddając
modlitwie i opiece waszej grzeszną duszę moją w ręce Boga i sędziego mego biorąc
na pomoc najdroższą krew Jego i Sakramenta święte na pomoc nam grzesznym od
Niego zgotowane i dane. A lubo mi to wiadomo Boże mój, że nic nie potrzebujesz od
nas, jesteś i byłeś i byłbyś we wszytkim, jakoż jest i będziesz bez nas. Że jednak tak
mieć chciałeś, aby dobroczynności Twej święciło się imię Twoje, a miłowaliśmy Cię
ze wszytkiego serca dlatego żeś dobry, z maluczkim przychodzę pokłonem, który
przyjmij ut sanctificetur nomen tuum i też pociągnij Panie do Siebie, dla których
krwi św. nie żałowałeś i owszem hojnie wylałeś onę. Przeto was najmilsza małżonko
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moja upraszam, abyś tego com zapisał na majętności oprawie twej służącej, nie żałowała i co rok 1000 zł do ręku tamecznego starszego grudziądzkiego kolegium oddawała, a Pan Bóg dać i stąd to, które [s. 109] największe jest i o nie się starać mamy
błogosławieństwo i łaską Swą św. i niniejszą, które stąd pochodzą dobra świeckie
i wieczną chwałę, czego uprzejmie życzę dziękując za tę, którąm znał miłość i ochronę, abyś cię Pan najwyższy wszelakim tu pomnażał błogosławieństwem Swoim i potym onę, do której ciagnąć mamy dał chwałę Swoją św. Żem nie mógł tej wzajemnej,
jakom życzył, uprzejmej mej tak jako było trzeba oddać wdzięczności, a prędkie na
sąd Boży nastąpiło rozkazanie, przy tej, którą masz oprawę, pierwsze dożywocie
i powtórną w grodzie kowalewskim na sukcesji po nieboszczce Pani Gulcewskiej42,
legując stołowego srebra 4 puzdra, talerzy, 3 półmisków, mis 3, tac przedniejszych
12, i drugich 12, obicia przedniejsze wszytkie, tylko półatłasowe czerwone ojcom
do kościoła nowego w Grudziądzu oddaję i Najświętszą Pannę srebrną, która jest
u Pana Ransa w zastawie z inszym srebrem we 2 000 zda mi się zł, które przedać
i z drugim, a na Msze święte dać, albo wprzód Panu Ransowi zapłaciwszy, Najświętszą Pannę odebrawszy, ojcom jezuitom oddać i majętność Jabłonowo, [s. 110] gdy
Swoim najświętszym przykazaniem albo raczej ewangelią dowodnie toż chciał mieć
ut reddantur, quae sunt Dei, Deo et quae sunt proximi, proximo. Jeśliby tu czego się
zapomniało, co by się wprzód na nic było miało tak z Boskiego przykazania jako i ex
iure nature et ex iure legis, temu wprzód wszytkiemu, aby się dosyć stało mieć chcę.
Na co się ręką swą podpisuję własną i inszych uprosiłem, aby podług prawa
także uczynili.
Stało się w Pokrzywnie dnia vigesima Februarii anno Domini 1648 [20 II 1648].
(–) Jan Dzaliński wojewoda chełmiński
I ten podpis do pierwszego ręką mego podpisu referuje się, gdzieby do tego [b]
tak postąpić, żeby się każdemu woli i intentioni meae dosyć stało. Z pozostałych
rzeczy manu moribunda propria wprzód tym co ex iure divino et iustitia, jako się
tu specyfikowało na ostatek, co supererit tym oddać, quibus de iure debetur manu
moribunda.
(–) Jan Dzaliński manu moribunda propria
(–) Jerzy Piwnicki jako przy tym [będący]c
(–) [d] będący
(–) Zygmunt Zemecki świadek

42

Zob. wyżej przyp. 17.
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56. Testament Jana Kętrzyńskiego
Rzeka, 19 XII 1648
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu do ksiąg miejskich Kościerzyny, BOss, 4414/II, k. 93v–94v.
Testament do wpisu przedłożył 14 VI 1665 Krzysztof Kętrzyński, syn testatora. Fragment dokumentu
wydał S. Achremczyk, Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660–1703, Olsztyn 1991,
s. 54; wzmiankuje J. Kowalkowski, Badania genealogiczne…, s. 147.

[k. 94] W imię Pańskie. Amen.
Ja, Jan Kętrzyński1 z Chosnice2, będąc schorzałym na ciele, ale jeszcze przy dobrym rozumie i baczeniu, widząc przed oczyma swemi śmierć mnie od Pana Boga
naznaczoną, już dogoniwającą [s] i krótkie moje życie na tym świecie, a podlegając
dekretowi Boskiemu, iż każdy kto się rodzi na ten świat mizerny, umierać musi.
A iżby jakie zamieszanie i zwada między żoną3 moją i potomkami pozostałemi po
śmierci mojej nie było, tedy dom swój ubogi tak rozprawiam i rozporządzam.
Naprzód żonie mojej najmilszej zapisuję część majętności mojej u Rzeki4, z rolami, z łąkami, z rzekami, zdrojami, jeziorami, ogrodami i ze wszystkimi przyległościami do tej części u Rzeki przynależącemi, aż do śmierci jej, z którą częścią
tejże majętności żonie mojej wolno będzie czynić co by chciała, lubo ją [a] arendować, do której części zapisuję jej jednego gbura Słapę, który jej będzie powinien
szarwark odprawować aż do jej śmierci. A po śmierci żony mojej ta część u Rzeki
ma się powrócić do tejże majętności, która jest w Chośnicy. Druga część majętności
mojej, którą mam w Chośnicy, starszemu synowi mojemu Krysztophowi5 zlecam,
podawam i tym testamentem moim leguję i zapisuję ze wszystkimi przyległościami do tej części w Chośnicy należącemi, z rolami, z kawlami, z łąkami, z ogrodami, z lasami, z borami, z dąbrowami, z gajami, zaroślami, z jeziorami, z rzekami,
zdrojami, z potokami, ze stawami, z młynem, z gburami, z ogrodnikami, z pastwiskami, z puszczami, tak jakom sam w swojej posesji z dawności miał i trzymał.
Prawo, które mam zaczęte z P. Jasińskim z Jasiony6, to wszystko wlewam na tegoż
syna starszego Krysztopa, którego upominam i proszę, aby nic od swojej części majętności swojej nie odstępował, ale sobie prawnie we wszystkim postępował. Sutk

Wolne miejsce w tekście.
Jan Kętrzyński (zm. między 19 XII 1648 a 14 VI 1665), syn Michała, APGd, AmKościerzyny 506/3,
s. 472; BOss, 4414/II, k. 93v; Boniecki, Herbarz X, s. 6–9.
2
Chośnica, wieś w pow. bytowskim, woj. pomorskim.
3
Pryska Pomyjska (zm. po 19 XII 1648), żona testatora, BOss, 4414/II, k. 94v; Boniecki, Herbarz X, s. 106.
4
Rzeka, śródleśne osiedle rolnicze, położone przy rzece Obrowa, w pobliżu Chośnicy, pow. bytowski, woj. pomorskie, powstałe po 1570, pustkowie, dziś zaginione, Mikulski, Osadnictwo wiejskie,
s. 126 i 164.
5
Krzysztof Kętrzyński (zm. po 4 IX 1693), najstarszy syn Jana i Pryski Pomyjskiej, BOss, 4414/II,
k. 93v; APGd, AmKościerzyny 506/3, s. 472; Boniecki X, s. 6.
6
Jasień, wieś w pow. bytowskim, woj. pomorskim.
a
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albo kopcy, które mam usypane przy prawie, aby ich P. Jasińskiemu bronił prawem
i lewem, jeśli by tego potrzeba była. Tenże Krysztoph syn starszy, dwiema synom
moim młodszym7, a bratom swoim rodzonym, to jest Stanisławowi i Ludwikowi
z tej majętności będzie powinien zapłacić każdemu z nich po 900 zł pol., w każdy
złoty po 30 gr licząc, i po jednym koniu ze wszystkim rynsztunkiem, to jest z siodłem i z parą pistoletów, każdemu konia. Córkom po pasie srebrnym albo 10 tal.
oddać na pas i po pierścionku złotym z diamentami. Córce mojej młodszej Annie8
nad posag córki starszej Katarzyny9 ma jej tenże brat starszy Krysztoph poprawić
100 zł. Drugiej córce Katarzynie, która już zamężna jest, powinien tej jeszcze parę
wołów na wspomożenie albo osadzenie gbura, które woły tenże Krysztoph na ten
czas powinien oddać tejż to córce Katarzynie siostrze swojej rodzonej, kiedy arendarz na Chośnicy lata swoje wytrzyma. Egzekutorami tego testamentu czynię szlachetnych PP, Pana Asmysa Pomyskiego szwagra mojego i Pana Anysa Pomyskiego
dziedziców Wielkiego Pomyska10.
Działo się u Rzeki w domu moim przy bytności szlachetnych PP, Panu Asmysie
Pomyskim i Panu Anysie Pomyskim. Na co się osoby wzwyż pomienione za trzymaniem pióra dla lepszej wiary i pewności podpisały roku Pańskiego tysiącznego
sześćsetnego czterdziestego ósmego dnia dziewiętnastego Decembra [19 XII 1648].
(–) Jan Kętrzyński za trzymaniem pióra
(–) Asmys Pomyski jako świadek za trzymaniem pióra
(–) Anys Pomyski za trzymaniem pióra jako świadek
(–) Laurentius Jachowicz szkolny parchowski11 jako świadek

Stanisław i Ludwik Kętrzyńscy, synowie testora, Boniecki X, s. 6.
Anna Kętrzyńska, córka testatora, później żona Jerzego Bronka Puzdrowskiego, tamże.
9
Katarzyna Kętrzyńska,córka testatora, żona Bartłomieja Sadzika Puzdrowskiego, tamże.
10
Pomysk Wielki, wieś w pow. bytowskim, woj. pomorskim.
11
Parchowo, wieś w pow. bytowskim, woj. pomorskim.
7
8
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57. Testament Adama Konopackiego
Mirakowo, 29 IV 1649
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu w księdze czynności biskupa chełmińskiego: ADPelp., C–18,
k. 37–38. Zgodnie z treścią nie była to dyspozycja ostateczna, lecz tylko rozdzielenie kwot na kościół
i szpitale, jako załącznik do testamentu, który miał powstać w późniejszym terminie. Testament właściwy nieznany. Testament do wpisu przedłożył 25 X 1666 ks. Krzysztof Zarzęcki, proboszcz grzywieński. Obszerne fragmenty testamentu zamieszczone w wizytacjach biskupich z lat 1667–72, Visitationes
1667–72, s. 99–100.

[k. 37] Uważając dwie najpewniejsze niedoskonałości ludzkiej kondycji na tym
omylnem świecie, z jednej strony upadek grzechu mojego, z drugiej zaś strony śmiertelność nieomylną moją, wziąłem1 przed się tę moją ordynację ostatniej woli mojej
opisanej, błagając wszystkiemi pro posse meo sposobami gniew Pana Boga mojego, upraszam grzechów moich odpuszczenie przez najświętsze imię Pana Jezusa
Chrystusa, Stworzyciela mojego i Odkupiciela i przez nieogarnione, a nieprzebrane
miłosierdzie najświętszej Jego Pańskiej miłości. Proszę o przepuszczenie grzechów
moich, żałując za wszystkie moje występki serdecznie, bliźnich też moich, którychem kiedykolwiek obraził wielce przepraszam. A wyznawszy nieporachowane dobrodziejstwo Pana Stworzyciela i Zbawiciela mego Boga Ojca, Boga Syna, Boga
Ducha Świętego w Trójcy Przenajświętszej Jedynego in omnibus articulis symboli
apostolici wedle powinności wiary św. chrześcijańskiej katolickiej przystępuję do
dyspozycji woli mojej ostatecznej w sposób opisany.
Iż św. jałmużna sprawiedliwie sprawowana najmocniejszym jest instrumentem
błagania gniewu Pana Boga mojego, najpewniejszy sposób dostąpienia najświętszego, a nieprzebranego miłosierdzia Pańskiego i odpuszczenia ciężkich i nikczemnych
grzechów moich, tedy ten sposób najpewniejszy przed się biorąc, sumy dwie mnie
wedle prawa należące, jedną przez Pana Gerzego Trepnica2, druga przez Pana Jana
Radowickiego3 mnie asekurowane, a przez mię zaś kościołowi i szpitalowi grzywieńskiemu4 w grodzie kowalewskiem transfundowane i konferowane tak dysponuję.
Mianowicie sumy obiedwie wespół skomputowawszy z prowizjami do tychże
sum należącemi i z zyskami prawnymi porachowawszy w ten sposób rozporządzam.
Części dwie z mianowanych sum na kościół grzywniski [s], trzecią część sumy na
szpital tamże obracam. Od kościelnej sumy prowizja ma dochodzić Wielebnego

Adam Konopacki z Mirakowa (zm. po 10 VII 1654), syn Łukasza i Anny Konarskiej, APTor,
A mChełmży 10, s. 235, 240, 255, 257 i nast.; APGd, DzierzGr 2/3, k. 65v; APTor, ASczan 22, s. 1–3.
2
Jerzy Trebnic, syn Franciszka i Zofii Wypczyńskej, zob. też testament Jerzego Trebnica, dok. nr 39,
przyp. 2. W 1628 Trebnic prowadził spór z testatorem o sumy za prawa do pobliskiej Nawry przelane
rok wcześniej na Konopackiego, APTor, AmChełmży 10, s. 308, 499.
3
Jan Radowicki, być może tożsamy z synem Samsona i Katarzyny Szymborskiej, APTor, AmT,
Kat. II, IX–22, k. 84.
4
Kościół par. w Grzywnie, pow. toruński, woj. kujawsko–pomorskie.
1
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ks. Macieja Rinkowskiego5, teraz plebana grzywińskiego, póki żyw modernus ordinarius, a po zejściu dzisiejszego, będzie prowizja należała nie plebanowi przyszłemu, ale temu kapłanowi, którego ja albo successores moi i PP parafianowie
grzywińscy podamy. A kapłan przyszły nowo fundowany, [k. 37v] któremu ta prowizja mere będzie należała, powinien będzie kościołowi grzywińskiemu ordinarie
debite posługować, jako insi wikariowie w inszych kościołach. Które to osadzenie
nowego kapłana przyszłego przy kościele grzywińskim ma trwać wiecznie z jego
prowizją. A gdzieby, in posterum, wikary na plebaństwo który postąpić chciał, tedy
PP patronowie kościoła grzywińskiego innego wikarego podać będą powinni, tak
żeby zawsze osobny kapłan, prócz plebana, przy kościele grzywińskim assiduus
zawsze bywał, powinność kapłańską kościołowi debite oddawając. Kapłani ci wszyscy, którzy mianowanej sumy będą participes, prócz zwyczajnej swojej kościelnej
powinności, powinni będą raz do roku, in crastino domini Martini [12 XI] w jesieni, na każdy rok w kościele grzywińskim exequias funebres wedle Kościoła św.
katolickiego zwyczaju pro animabus Konopaciorum utriusque sexus odprawować
temporibus perpetuis. Więcej kapłańskiej powinności nie przyczyniam.
Szpitalna prowizja także ma należeć szpitalowi. Przyczyniwszy do mianowanego szpitala jedną osobę de nova hac ordinatione ubogą cuiuscunque sexus, a gdzieby
jaka osoba utriusque sexus z Mirakowa6, z Grodna7, z Kuczwał8, z poddanych albo
z czeladzi miejsca w szpitalu grzywińskim potrzebowała, tedy ma być ta osoba
miejsca tego bliższa, prócz żeby z tych dóbr mianowanych subiectum się takie nie
znajdowało, tedy przecie PP patronowie wedle submisji swojej grodzkiej kowalewskiej powinni będą osobę jedną nowo fundowaną zawsze osadzić. Ciż PP patronowie in posterum we wszystkiem ordynację tę egzekwować i do skutku przywodzić
powinni sub onere conscientiae.
Prowizja od sumy przez Pana Trepnica zapisanej ut supra już jest oddana na całe
trzy lata, którą Wielebny ks. pleban dzisiejszy w plebanii odebrał samże, także i na
szpital. Zaczym od tej sumy już prowizja nie będzie należała przez całe trzy lata
do płacenia, aż po wyjściu trzech lat wedle zapisu Pana Trepnicowego. Od sumy
zaś przez Pana Radowickiego zeznanej prowizja in toto zatrzymana jest iuxta contenta zapisu, która prowizja na należeć do sumy kapitalnej, a przy odzyskaniu tego
wszystkiego dopiero prowizja będzie dochodziła obiedwie mianowane osoby.
Wielebnemu ks. Maciejowi Rinkowskiemu, teraz plebanowi grzywińskiemu
jako primario assistenti fundatoris et ordinationis huius, w sklepie kościoła grzywińskiego, moim dziedzicznym grobowym, miejsce wolne pozwalam, inszemu nikomu
więcej nic, prócz mianowanego [k. 38] kapłana samego servandae eius mortalitatis
causa ostatek miejsca w mianowanym grobie, maioribus meis i sobie zachowawszy.
Ks. Maciej Rynkowski (zm. 1654), proboszcz grzywiński, wg wizytacji z 1641 r. osadzony na probostwie jeszcze przez biskupa Jana Kuczborskiego, czyli przed 1624 r. Do 1636 r. również proboszcz
kowalewski, ADPelp, C–11, k. 55v, 61; ADPelp, C–12, k. 63; ADPelp, C–13, k. 224v.
6
Mirakowo, wieś w pow. toruńskim, woj. kujawsko–pomorskim.
7
Grodno, wieś w pow. toruńskim, woj. kujawsko–pomorskim.
8
Kuczwały, wieś w pow. toruńskim, woj. kujawsko–pomorskim.
5
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A iż często ten świat niestateczny varias mutationes przynosi, tedy zachowuję sobie salvam in toto conditionem tęż moją ordynację mutandi, augendi et meliorandi.
Insuper osobny testament zwyczajny pospolity do sporządzenia occasione quarumcunquae rerum et conditionum spisany in futurum, do tejże ordynacji ściągać się
i należeć będzie. Tak mnie Panie Boże mój przenajświętszy i jedyny dopomóż.
Actum w Mirakowie, roku Pańskiego 1649 kwietnia 29 dnia.
(–) Adam Konopacki mpp
(–) Mathias Rinkowski parochus grzywnensis mpp

58. Testament Anny Elzanowskiej
Itfeld [Biała], 16 V 1649
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu zeznania świadków do księgi konsystorza bydgoskiego,
ADPelp, Gedanensia, Bydgoszcz 1, k. 91—91v. Testament do wpisu 27 V 1649 przedłożyli ks. Jan
Ninkowski, kanonik kruszwicki, dziekan inowrocławski, oficjał bydgoski i ks. Stanisław Bagniewski,
prepozyt byszewski.

[k. 91] Komu wiedzieć należy, dajemy to świadectwo o św. pamięci nieboszczce
Pannie Elzanowskiej1, iż ona w tej ostatniej chorobie swej, będąc przy dobrym baczeniu, tę swoją wolę być oświadczyła.
Aby jej wszystkie rzeczki, tak te, które przy nas miała, jako [k. 91v] i te, które
w skrzyni u Panien zakonnych w Bydgoszczy2 zostawiła, na kościół byszewski3,
gdzie odpoczywać pragnęła, do rąk JM ks. proboszcza 4, wuja swego rodzonego oddane były, coby to wszystko spieniężył i pogrzeb wyprawił, Msze święte zakupił.
Z ostatka aby ołtarz Najświętszej Panny w kaplicy nowy wystawił. W czym wszystkim aby się inaczej nie stało, sumienie jegoż obowiązała. Na co rękoma własnymi
podpisujemy się i pieczęć przyciskamy.

Anna Elzanowska (zm. między 16 a 27 V 1649), z matki Bagniewskiej, dwórka Teresy z Łaszewskich
Dzierżkowej, starościny białoborskiej, pochowana w Byszewie, z tablicą inskrypcyjną, ADPelp, Gedanensia, Bydgoszcz 1, k. 91–91v; Diecezja chełmińska…, s. 244; KZSP XI, z. 3, s. 39; E. Okoń,
P. Oliński, Byszewo–Koronowo, [w:] Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 2, Poznań 1999, s. 52.
2
Zap. klaryski bydgoskie. Za testamentem inwentarz: Rzeczy po pannie Elzanowskiej roku 1649
ósmego dnia maja [?] spisane, ADPelp, Gedanensia, Bydgoszcz 1, k. 92.
3
Byszewo, wieś w pow. bydgoskim, woj. kujawsko–pomorskim.
4
Ks. Stanisław Bagniewski (zm. 19 VIII 1650), zap. syn Wojciecha i Cieleskiej, profesja 2 II 1608,
1633 przeor koronowski, co najmniej od 1649 prepozyt byszewski, wuj testatorki, ADPelp, Gedanensia, Bydgoszcz 1, k. 91v; ADPelp, Monastica, Koronowo 2, k. 176v, 220; Liber mortuorum monasterii
Coronoviensis o. Cist., wyd. A. Mańkowski, „Fontes TNT” 25, 1931, s. 11; Dachnowski, Herbarz,
s. 288: pod imieniem Andrzej.
1
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Działo się to w Itfeldzie5 decima sexta Maii anno Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo nono [16 V 1649].
Nomina testium, qui in testamento praefato se suis manibus subscripserunt
sunt haec.
(–) Stefan Łokciewski
(–) Stanisław Lisewski
(–) Jan z Skr[z]ynna Dzierzek6 s[starosta] b[iałoborski]
(–) Teresa z Daszewa7 [s] Dzierzkowa8 starościna białoborska mpp

Wittfeld, dziś Biała, wieś w pow. bytowskim, woj. pomorskim, niegdyś siedziba starostwa białoborskiego, Opis królewszczyzn 1664, s. 477; Mikulski, Osadnictwo wiejskie, s. 152.
6
Jan Dzierżek ze Skrzynna (zm. po 16 V 1649), syn Jana, starosta białoborski 1647–1648 (–1649),
ADPelp, Gedanensia, Bydgoszcz 1, k. 91v; Czaplewski, Senatorowie, s. 52; Boniecki, Herbarz V, s. 195.
7
Łaszewo, wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.
8
Teresa Łaszewska (zm. po 14 VII 1654), córka Andrzeja starosty białoborskiego i Heleny Konarskiej, żona 1v. Jana Dzierżka, 2v. Mikołaja Trzebuchowskiego, ADPelp, Gedanensia, Bydgoszcz 1,
k. 91v; Czaplewski, Senatorowie, s. 52; TD, Monografie: Bagniewscy h. Bawola Głowa.
5

59. Testament Stanisława Loki
Chojty, 2 IV 1650
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu w księdze grodzkiej dzierzgońskiej, APGd, DzierzGr 2/2,
s. 417–419 (brudnopis), APGd, DzierzGr 2/3, s. 348–351 (czystopis). Testament do wpisu przedłożył
17 VI 1650 Mikołaj Bąkowski, wyznaczony przez testatora na opiekuna jego dzieci.

[s. 348] Nic pewniejszego się człowiekowi nie spodziewać na świecie, tylko że
umrzeć ma. Ja tedy, Stanisław Loka1, w tymże kresie co i inni ludzie będąc, uważałem to i rozpamiętywałem, abym bez dyspozycji woli mojej ostatniej z tego świata
nie schodził, której taką czynię deklarację.
Wprzód urodziwszy się [s. 349] w wierze katolickiej, przy tej do ostatniego tchu
mego trwać i umrzeć chcę i gdy wola Boża będzie, aby się duch z ciałem rozłączył,
proszę o to, aby ciało moje nad ziemią długo nie stało i owszem, gdyby się wola Boża
stała, ono przystojnie z Choit2 do klasztoru pelplińskiego3 przeniesione było, aby ziemi
Stanisław Loka (zm. między 2 a 17 VI 1650), syn Michała, ławnika ziemskiego malborskiego, i Doroty Rembowskiej, pochowany 27 VI 1650 w klasztorze cystersów w Pelplinie w grobowcu stryja,
APGd, DzierzGr 2/3, s. 28, 174, 348; APGd, SztumZ 3/1, s. 57; BWSD, Kronika klasztoru…, s. 420.
2
Chojty, wieś w pow. sztumskim, woj. pomorskim.
3
Kronika klasztoru cystersów w Pelplinie odnotowała: „D. 27 czerwca pochowany był w naszym
kościele P. Stanisław Loka w piwnicy u swego stryja z boku ołtarza Trzech Króli. W testamencie
zapisał klasztorowi 400 fl.”, BWSD, Kronika klasztoru…, s. 420; R. Frydrychowicz, Geschichte der
Cistercienserabtei Pelplin und ihre Bau– und Kunstdenkmäler, Düsseldorf 1905, s. 447.
1
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skąd poszło oddane bez pompy wszelakiej i zbytnich obrzędów było, póki jednak ziemi
nie będzie oddane, ubodzy onego pilnować będą, których tak długo potrzebnym wiktem opatrywać będzie potrzeba. Przy tym leguję, naprzód klasztorowi pelplińskiemu,
w którym ciało moje zmartwychwstania oczekiwać będzie zł pol. 400. Klasztorowi
nowskiemu i tczewskiemu i świeckiemu na odprawowanie za duszę moją Mszów świętych leguję po zł 30. Do szpitalów kilku, gdzie się będzie lepiej zdało zł 30. Siostrom
moim4 rodzonym do klasztoru chełmińskiego leguję po zł 100 pol. Ks. plebanowi posolińskiemu5 [s] długu oddać rozkazuję nieomieszkanie zł pol. 100 i kilkanaście. U tegoż
w zastawie są manele małżonki mojej6, aby za satysfakcją oddane były.
Małżonkę moją kochaną przy dożywociu i oprawie zostawuję i onej dziatki
swoje7 w opiekę jako matce poruczam, przybierając do tego opiekunów JMP Zofię
Piwową 8 podczaszynę płocką, JMP Michała Ciecholewskiego9 brata rodzonego małżonki mojej i IMPP Christopha10 i Adriana Rembowskich11 lubo są IMPP Lokowie
od stryjecznych, dla odległości miejsca onych od opieki uwalniam, JMP Mikołaja
Bąkowskiego12 jako bliskiego sąsiada, JMP Michała Klińskiego13, także JM Pana
Fabiana Milewskiego14 jako bliskiego sąsiada swego i brata. Brat mój rodzony Pan
Jan Loka15, że go Pan Bóg upośledził darami swoimi, iż niesposobny do opieki, dlatego go [s. 350] od niej uwalniam i jednak że należy do Ojczyzny, onego proszę przy
poczciwym wychowaniu wszystkiemi opatrywać potrzebami, tak in victu et amictu
i żeby do tego miał wszelakie poszanowanie póki żyć na świecie [będzie], a po zejściu z tego świata pogrzeb chrześcijański szlachecki i przy ostatecznej dyspozycji,
gdzie będzie wola jego, pogrzebiony był.
Barbara, Dorota, Justyna i Magdalena Lokówny, siostry testatora, wszystkie w 1638 r. benedyktynki chełmińskie, nieuwzględnione w leksykonie zakonnic. Brak informacji, które z nich żyły jeszcze
w 1650 r., APGd, DzierzGr 2/1, k. 461v; Borkowska, Leksykon zakonnic I.
5
Ks. Adam Duchnowski, w latach 1635–1655 proboszcz w Postolinie, Wiśniewski, Kościoły II,
s. 629; Zawadzki, Duchowieństwo II, s. 54.
6
Katarzyna Ciecholewska (zm. przed 1683), córka Jerzego i Katarzyny Jerokówny, 1v. przed 1648
żona Stanisława Loki, 2v. przed 1667 żona Andrzeja z Chojt Zbyszewskiego, APGd, DzierzGr 2/3,
k. 28, 175; APGd, DzierzGr 2/5, k. 312v; APGd, DzierzGr 2/10, s. 28; Dachnowski, Herbarz, s. 233.
7
Byli to Kazimierz, Leonard i Zofia, APGd, SztumZ 3/1, k. 672.
8
Zofia Magdalena Loka (zm. przed 1701), córka Jana i Eufrozyny z Giemeł Knutówny, przed 1623 żona
Stanisława Piwo, podczaszego płockiego, APGd, SztumZ 3/1, s. 202; APGd, DzierzGr 2/14, k. 205v.
9
Michał Ciecholewski (zm. po 2 IV 1650), brat Katarzyny, żony testatora, APGd, DzierzGr 2/3,
k. 175; Dachnowski, Herbarz, s. 203, 233; Das Totenbuch, s. 69: 10 XI.
10
Krzysztof Rembowski (zm. 6 I 1656), syn Adriana Bogumiła i Eleonory Langenau, brat cioteczny
testatora. APPoz, BydGr 58, k. 113v; Das Totenbuch, s. 4.
11
Adrian Bogumił Rembowski (zm. przed 8 IV 1650), syn Wojciecha, wuj testatora. O jego śmierci
testator nie wiedział, pochowany w Pelplinie 8 IV 1650. Wg Niesieckiego poseł do Turcji (mylnie),
zmarły w 1646, Niesiecki, Herbarz VIII, s. 105; J. Ciemnołoński, J. S. Pasierb, Pelplin, s. 134.
12
Zap. Mikołaj Bąkowski (zm. przed 8 X 1677), syn Piotra i Zofii Działyńskiej, późniejszy sędzia
ziemski malborski 1662–1672, APGd, DzierzGr 2/3, k. 63v; UPKr, nr 612.
13
Michał Kliński, zob. testament Eufrozyny z Knutów Kosowej, dok. nr 53, przyp. 13.
14
Może Fabian Milewski z Warcławia (zm. po 1652), syn Fabiana ławnika ziemskiego malborskiego,
APGd, DzierzGr 2/4, k. 21v.
15
Jan Loka (zm. po 1652), syn Michała i Doroty Rembowskiej, brat testatora, APGd, SztumZ 3/1, s. 672.
4
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A iż Pan Bóg tak młode po mnie dziatki pozostawił, którym iż samemu mi nie
przyszło ojcowskiej dać edukacji, IMPP opiekunów wespół z małżonką moją miłą
o to upraszam, aby wprzód w wierze katolickiej, w bojaźni Bożej w szkołach tak
ojców jezuitów, jako i akademiach, póki czas ich będzie potrzebował, byli przystojnie wychowani, a gdyby już swoje szkolne zabawy odprawili, żeby domem nie
byli zabawni, ale na miejsca przystojne według zdania i woli IMPP opiekunów byli
obróceni, aby na potym wprzód chwała Boża i usługa Ojczyźnie mogła być, na co
koszt z Ojczyzny podług możności wyniesienia intraty łożyć proszę.
Długi, które by się nalazły realne po śmierci mojej, lubo przez mię, lubo przez antecessory moje uczynione, jak najprędzej, a mianowicie kościołom, poddanym, czeladzi popłacić. IMPP Białobłockiemu16 według rekognicji, także IMPP Klińskim podług
zgody uczynionej, na com już Panu Janowi17 ad rationem sortis jego oddał 150 zł i na
ostatek rekognicją krescencją intraty mojej tak tu, jako i w Liniewku18 spieniężywszy, na
pewną kondycję łożyć i coby się kolwiek w gotowiźnie nalazło, a nad ekspensa zbiegło,
przyłożyć. Suknia, to jest wierzch od niej niebieskiego koloru kościołowi kiszporskiemu oddać. Słudze memu Kulickiemu tym wierniej po śmierci mojej pracował suknię
namienioną oddać. Braci moich IMPP Rembowskich19 za egzekutory równe z inszemi
IMPP, którzy przy tym byli, obieram i aby się z tego nie wymawiali, upraszam.
Którą wolą moją ostatnią, aby do afektu swego mi [s. 351] we wszystkim przywiedziono, chcę i o to gorąco proszę. Co dla lepszej pewności i ważności przy
bytności Wielebnego ks. Wojciecha Beduńskiego20 plebana nowotarskiego, także
i inszych IMPP na ten czas przy mnie będących, ręką swą podpisałem się.
Działo się w Chojtach, die 2 Aprilis anno Domini 16 quinquagesimo [2 IV 1650].
(–) Stanisław Loka ręką własną
(–) Albertus Będuński par[ochus] Neotargensis tanquam praesens mpp
(–) Fabian Milewski mpp
(–) Mikołaj Bąkowski mpp
(–) Michał Kliński mpp

W czystopisie — Białobłockiego, identyfikacja niemożliwa.
Jan Kliński, brat Michała, zob. testament Eufrozyny z Knutów Kosowej, dok. nr 53, przyp. 12.
18
Liniewko, wieś w pow. kościerskim, woj. pomorskim.
19
Zap. chodzi o braci ciotecznych, synów Adriana Bogumiła: Fabiana, Samulea i wspomnianego
Krzysztofa. Najmłodszy Jan Rembowski był jeszcze nieletni, ADPelp, Żukowo W–1777, k. 25, APPoz,
BydGr 58, k. 113v.
20
Ks. Wojciech Beduński (Bedoński), proboszcz w Nowym Targu w latach 1644–1647 (–1650), APGd,
DzierzGr 2/3, s. 351; Zawadzki, Duchowieństwo II, s. 21.
16
17
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60. Testament Krzysztofa Brandta
Hogendorff [Czernin], 12 XI 1650
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu w księdze grodzkiej dzierzgońskiej, DzierzGr 2/3, k. 343–344.
Testament do wpisu przedłożyła 19 IX 1651 Urszula z Bystramów, wdowa po testatorze.

[k. 343] W imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen
Ja, Krzysztof Brandt1, urodziwszy się człowiekiem, a wiedząc zapewne, że nie
masz człowiekowi nic pewniejszego nad śmierć, gdyż to jest dekret i statut nieodmienny Najwyższego Boga i Stworzyciela na wszystek naród ludzki wydany,
wiedząc zapewne, że się z tym światem i miłymi przyjaciołami ostat[ecz]nie przez
śmierć pożegnać mam, a godziny i dnia, kiedy to na mię przyjść ma nie wiem, przeto
żebym przystojnie i jako człowiek chrześcijański z tego świata zszedł, będący przy
dobrym baczeniu ostat[ecz]nie, tak mnie, dom, małżonkę2 i dziatki3 moje dysponuję.
Mocno i gruntownie wierzę i statecznie wyznawam, cokolwiek i jako wierzy
i wyznawa Kościół św. powszechny (matka nasza) apostolski, rzymski, iż bez niego
zbawienia nie masz, gruntownie trzymam, a te wierząc, wyznawając i trzymając
co wiara św. katolicka wierzy, w tejże wierze św. umrzeć pragnę, Panu Bogu Stworzycielowi i Odkupicielowi memu duszę polecam. Ciało moje ziemi, skąd początek
swój wzięło, oddaję, upraszając miłej małżonki mojej i dziatek i innych pokrewnych, aby przystojnie wedle obrządków Kościoła św. katolickiego i kondycji mojej
szlacheckiej w kościele farskim sztumskiem, do którego 100 zł pol. leguję, pochowane było. [k. 343v] A wyznawając się przy tym być człowiekiem grzesznym,
którym Pana Boga mego wiele razy obrażał, a obrażając na karanie zasługował,
a za to niedosyć sprawiedliwości boskiej tu żyjąc na świecie nie uczynił, przeto gdy
Stworzyciel mój czas i godzinę przyśle, o ratunek duszy mojej jako najprędzej was
miła małżonko moja bardzo proszę. Starajcie się o modlitwy kapłańskie, o Msze
święte za duszę moją, na które polecam (to jest na trycezymy) do Nowego 15 zł,
do Czczewa 4 także 15 zł, mając nadzieję, że mi Najmiłosierniejszy Odkupiciel mój
przez mękę Swoją najdroższą i przez modlitwy kapłańskie będzie miłościw.
Jest wola moja ostatnia, że ukochaną małżonkę moją po zejściu moim z tego
mizernego świata zostawuję przy wszystkim i daję dożywocie na wszystkich dobrach, tak ruchomych, jako i nieruchomych, na wszystkiej zgoła kondycji mojej

Krzysztof Brandt z Hogendorfu (Czernina) (zm. przed 19 IX 1651), syn Henryka z Rokocina i Katarzyny von Polentz, APByd, AmNowego 49, s. 515; APGd, DzierzGr 2/1, k. 471v, 814; APGd, DzierzGr
2/3, k. 314v.
2
Urszula z Bystramów Brandt, zob. testament Urszuli z Bystramów Brandtowej, dok. nr 64, przyp. 1.
3
Zap. chodzi o Adriana (zm. po 1654), Gabriela (zm. przed 1662), Barbarę (zm. przed 1687), późniejszą żonę Stanisława Gołygowskiego i Elżbietę (zm. przed 1687), późniejszą żonę Jana Gołygowskiego, Brandtów, dzieci testatora i Urszuli z Bystramów, APGd, DzierzGr 2/4, k. 276; APGd, DzierzGr
2/5, k. 46v, 144v; APGd, DzierzGr 2/13, k. 78v.
4
T.j. Tczewa.
1
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w Hogendorfie5, żeby ona tym szafowała wedle woli swojej. Wolno jej będzie z tym
wszystkim wedle Pana Boga, sumienia i woli jej się sprawować, wolno i na koniec
przedać, jeśliby jakie ciężary nastąpiły, ale jednak wprzód naradziwszy się IMPP
opiekunów niżej mianowanych i opisanych. Gdzie was synowie moi mili napominam i wskazuję, abyście matce swojej krzywdy żadnej, szarpaniny i innych przyskórków nie czynili, ale w bojaźni Bożej żyjąc mandata Jego święte zachowując,
rodzicielkę swoją czcili, szanowali i posłusznie wedle wskazania Bożego byli. To
wam rozkazuję pod błogosławieństwem Bożym i moim.
Co się tknie córeczek moich miłych, Barbary — starszej, a Elżbiety — młodszej.
Tym leguję testamentem moim, każdej z osobna, po 2 000 zł pol., każdy z osobna po
gr 30 rachując, które pieniądze proszę aby były wydane bez żadnych turbacji prawnych, a zwłaszcza, Boże zachowaj, śmierci, na matkę, żeby bracia w tym [k. 344]
przeszkody i trudności żadnej nie czynili. Co strony ochędóstwa na zdanie i sumienie dobrej matki puszczam, rozumiejąc to o niej, że ona wedle kondycji swojej każdą
jako najprzystojnie wyprawi. Tylko miłe córki o to was proszę i upominam, żebyście zawsze przed oczyma mieli Pana Boga, onego się bały, jemu chętnie i Pannie
Najświętszej, Matce Jego i opiekunce sierot służyły, rodzicielkę swoją szanowały
i w niczym jej przykrości żadnej nie czyniły. Chcecieli, aby was Pan Bóg długo
chował i błogosławił, czego ja wam uprzejmie życzę i na wszystko dobre błogosławieństwo ojcowskie zostawuję, prosząc abyście duszy mojej nie przepominały.
Ta jest ostatnia wola moja, której, aby wagę miała i do skutku swego przyszła,
obieram sobie [opiekunów], którzy by się tym opiekowali i dysponowali. Mianowicie obieram i uniżenie upraszam JW JMP Zygmunta Guldensterna6, starostę sztumskiego, także JW JMP Annę z Cemów7 Guldensternową, starościnę sztumską, mego
Miłościwego Państwa, aby oni raczyli z łaski swojej przeciwko mnie, słudze swemu,
ten ciężar na ramiona swoje wziąć, a małżonce mojej miłej i dziatkom pozostałym
krzywdy żadnej czynić nie dopuścili. Obieram drugiego opiekuna JMP Baltazara
Bystrama8, sędzica tczewskiego, trzeciego JMP Fabiana Milewskiego9, czwartego
JMP Sebastiana Milewskiego10, upraszając IMM wszystkich, aby IMM raczyli się
nie wymawiać, a pozostałą i osierociałą małżonkę moją, także dziatki moje, w łasce swej chować, onymi się opiekować, a krzywdy żadnej czynić nie dopuszczając.

Hogendorf, Hohendorf, Ogendorf, obecnie Czernin, wieś w pow. sztumskim, w woj. pomorskim.
Zygmunt Hieronim Guldenstern (ur. 29 X 1598, zm. 30 VI 1666), kasztelan gdański 1656–1666,
starosta sztumski, ekonom malborski, UPKr, nr 433, Dachnowski, Herbarz, s. 75; Niesiecki, Herbarz
III, s. 6; PSB IX, s. 141–142; SBPN II, s. 147; Oracki, Słownik I, s. 81.
7
Anna Cema, starościna sztumska, zob. testament Fabiana Cemy, dok. nr 44, przyp. 4.
8
Baltazar Bystram (zm. ok. 1663), syn Jana Krzysztofa, sędziego ziemskiego tczewskiego, i Barbary
Wiesiołowskiej, ławnik ziemski tczewski 1648–1663, TD, Zap. Tryb. Piotrk. 773 (nr 29) 1645; UPKr,
nr 1233.
9
Zap. Fabian Milewski z Warcławia, zob. testament Stanisława Loki, dok. nr 59, przyp. 14.
10
Zap. Sebastian Milewski z Warcławia (zm. przed 1664), brat Fabiana (zob. przyp. wyżej), mąż Barbary z Hogendorfu Brandt, zap. kuzynki testatora, APGd, AmSztumu 524/6, s. 665; APGd, DzierzGr
2/5, k. 157v.
5
6
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Upraszam oraz IMM wyżej mianowanych moich MPP, aby też i egzekutorami tej
ostatniej woli mojej być raczyli.
Działo się w Ogendorfie, dnia 12 Novembra, roku 1650.
(–) Krzysztof Brandt ręką swą
(–) Andrzej Szeliski11 jako świadek
(–) Fabian Brandt12 mpp z Hogiendorfu

Andrzej Szeliski (zm. po 1684), zap. tożsamy z dzierżawcą części Hogendorfu, APGd, DzierzGr 2/3,
k. 122v, 224v, 274v; ADPelp, AmŚwiecia 2, s. 8.
12
Zap. Fabian Brandt z Hogendorfu (zm. po 1652), syn Jana i Barbary Wałdowskiej, APGd, DzierzGr
2/3, k. 24v, 34v; APGd, DzierzGr 2/4, k. 78, 97.
11

61. Testament Grzegorza Debrzyńskiego
Miedzno, 30 V 1651
Oryg. nieznany; kopia w protokołach ksiąg grodzkich bydgoskich, APPoz, BydGr 81, k. 165–166v. Testament do akt przedłożył 18 XII 1719 ks. Szymon Franciszek Minkiewicz scholastyk wolborski, oficjał
bydgoski, prepozyt fordoński.

[k. 165] W imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Nic nie bacząc pewniejszego na tym padole płaczu nad śmierć, której każdy
żyjący podległ tak dalece, iż żaden się jej uchronić nie może, czemu ja1 też podległy
będąc, dług śmiertelności zapłacić muszę, wiadomości nie mając kresu zamierzonego ani pewnej godziny nie wiedząc, a zwłaszcza pod ten czas płaczliwy wyjazdu na
pospolite ruszenie2 , ordynację dóbr moich według Pana Boga mnie powierzonych
taką czynię, żeby między PP sukcesorami żadna discordia occasione dóbr moich
pozostałych nie była, ale raczej miłość a nie invidia, żeby się tym każdy cieszył, co
ex mea ultima voluntate procedit, to im zostawując.
Tak tedy ducha mego Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu polecam, a ciało moje grzeszne ziemi, miejsca sobie nie naznaczając, gdzieby odpoczywało. Ale
jednak o to proszę, aby u ojców bernardynów bydgoskich odpoczywałem [s]. A iż
małżonce mojej Pani Constancyi z Gądcza3 dożywocie zeznawam na wszystkich
dobrach moich, tak ruchomych, jako i nieruchomych przed księgami grodzkiemi
Wstawione z marginesu w miejsce prawdopodobne. b–b Nadpisane. c–c Wstawione z dołu strony
zgodnie ze znakiem pisarskim.
1
Grzegorz Debrzyński (zm. między 1653, a 1662), syn Piotra i Jadwigi Czekanowskiej, TD, Grodzkie i ziemskie >Nakło> Część 1, 4106 (nr 226) 1645; TD, Grodzkie i ziemskie >Nakło> Część 2, 1093 (nr 225) 1653.
2
Pospolite ruszenie zwołane przez króla Jana Kazimierza w 1651 r., do obozu pod Sokalem.
3
Konstancja Gądecka z Gądcza (zm. przed 1663), córka Piotra i Urszuli Tesmer, 1643 żona testatora,
APPoz, BydGr 53, k. 450v; TD, Grodzkie i ziemskie >Poznań>Rezygnacje>XVII wiek> Część 1, 417
(nr 1425) 1663.
a–a
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bydgoskiemi amoris coniugalis gratia, czego ja prywować nie chcę od niego, którego niech zażywa przy bojaźni Boskiej długo, szczęśliwie mnie nie zapominając
przed majestatem Boskim jałmużnami i Mszami świętymi. Post sera fata małżonki
mojej majętność dziedziczna Miedzna 4 zostaje, która niech się dostaje bratu memu
rodzonemu5. Z której to majętności niech 2 000 zł pol. do kościoła fordońskiego6 na
curs i Mszę św. jedną, która raz w tydzień aby się odprawowała pro fidelibus defunctis takim sposobem, żeby te 2 000 zł na czynsz były dane, od których aby annualis
provisio szła tym, co pracować będą koło tego odprawowania nabożeństwa, erekcję
w konsystorzu uczyniwszy wrocławskim7.
Sumy pieniężne zostają[ce] u JM Pana Jakuba Weichera8 [s] wojewody malborskiego, a–z nich kwit w grodzie nakielskim–a. Za Dzebrno9 5 500 zł, z której sumy
Pannie Annie Młodziejowskiej10 siostrzenicy mojej z Katarzyny Dembrzyńskiej11
2 000 zł leguję, aby post elocationem in matrimonium, lubo też jeżeli zakonnicą
być została, tedy do klasztoru jej per modum dotis oddane były. Do kościoła ojców
bernardynów bydgoskich 2 000 zł z tejże sumy, u JMP wojewody malborskiego. Od
których aby prowizja do tegoż kościoła, a nie na inszego [k. 165v] obrócona była,
tylko na łój i wosk b–do lampy–b gorejącej się przed Najświętszym Sakramentem.
Lubo by się JMP wojewoda chciał uwolnić z tej prowizji, tedy żeby na miejsce pewne pieniądze dane były, żeby nie ginęły, ale aby roczna pensja szła od nich zawsze.
1 500 Pannom zakonnym bydgoskim św. Klary, z tejże sumy 5 500, od których to
pieniędzy, aby prowizji one brały na łój do lampy gorejącej przed Najświętszym Sakramentem modo suprascripto jako do ojców bernardynów, żeby suma od konwentu
podnoszona nie była, tylko na pewnym miejscu żeby była, czynszem się kontentując.
PP sukcesorowie moi niech żadnych gotowych pieniędzy na małżonce mojej nie
rekwirują. Co było trochę, tom na wyprawę publiczną łożył, ostatek gdziem baczył za
duszę swą obrócił, okrom 1 000 zł, którym małżonce gotowy zostawił. Na pogrzeb
mój, jeżeliby mię Pan Bóg z tego świata wziął i tego się niech nie upominają, także
i 200 zł u Pana Jana Paterlaka malarza bydgoskiego na rekognicję, które aby małżonka
Miedzno, wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.
Jan Debrzyński, brat testatora, TD Grodzkie i ziemskie >Nakło> Część 2, 1093 (nr 225) 1653.
6
Kościół w Fordonie, dziś dzielnicy Bydgoszczy.
7
Konsystorz włocławski.
8
Jakub Wejher (zm. 21 II 1657), kasztelan chełmiński 1643, wojewoda malborski 1643–1657, starosta
borzechowski, bytowski, człuchowski, dzierzgoński, UPKr, nr 51, 635; SBPN IV, s. 425–427.
9
Debrzno Wieś, pow. złotowski, woj. wielkopolskie, niegdyś wieś Debrzno, po południowej stronie
rzeczki Dobrzynki, naprzeciwko miasta Frydlandu, dziś Debrzna, pow. człuchowski, woj. pomorskie.
Testator i jego brat Jan sprzedali 16 II 1645 Jakubowi Wejherowi wojewodzie malborskiemu swoje
dobra Debrzno, Huta, Trudna i Bługowo, za 28 000 zł pol., TD Grodzkie i ziemskie >Nakło> Część
2, 1093 (nr 225) 1653.
10
Anna Młodziejowska (zm. po 1698), córka Stanisława i Katarzyny Debrzyńskiej, siostry testatora,
TD, Monografie, Młodziejewscy, Młodziejowscy h. Korab.
11
Katarzyna Debrzyńska (nieżyjąca 1678), siostra testatora, 1644 r. żona Stanisława Młodziejowskiego z Młodziejowic, TD, Grodzkie i ziemskie >Poznań>Rezygnacje>XVII wiek > Część 1, 10650
(nr 1421) 1644; TD, Grodzkie i ziemskie >Pyzdry>Część 1, 5272 (nr 152) 1657; TD, Monografie,
Młodziejewscy, Młodziejowscy h. Korab.
4
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moja sobie odebrała. Praecavendo securitatem małżonki mojej, aby turbacji od Pana
Jana Debrzyńskiego, a rodzonego mego, nie miała względem zapłacenia jemu 2 000 zł
kontraktem w Skarszewach roborowanym zapisanych, tedy w tym długu niech klejnoty otrzyma, którem mu powierzył do szacunku według rekognicji jego, która w szkatule jest. A aby kłopot nie był od panien zakonnych bydgoskich, którym zapisał był per
modum simplicis debiti 2 000 zł, a to względem długu JMP Jana Tesmera12, które miał
na Gądczu, której zapisanej sumy zapłaciłem 1 000 zł, z którego mię miał kwitować
i Pannę Wedelstedziankę13 zakonnicę konwentu swego do wyroku de bonis paternis
et maternis stawia, że propter oclusa acta bidgostiensia, to się nie stało in quo defectu
Opawski14, mieszczanin bydgoski, dał mi rekognicję na 1 000 zł, ręcząc za nie, że to
uczynią. Restat tymże 1 000 zł Pannom, który z intraty niech zapłaci małżonka moja
ciężko sobie nie czyniąc, gdyż prowizję płacić tylko potrzeba ad vitae tempora Panny Zuzanny Wedelstedzianki. Lubo kontrakt ad resignandum małżonki i majętności
Gądcza mnie jest uczyniony, tedy ja tego kontraktu małżonce mojej ustepuję. Niech
się cieszy dziedzictwem swoim, a on zdrapie transfuzje długów, na mnie obróciwszy,
gdzie leguję. Jednak sukcesorowie małżonki post sera fata jej, aby miejscom tym popłacili, zniosłem bowiem długi z Gądcza, którymi były inonerowane moimi własnemi
pieniędzmi. Naprzód zapłaciłem wyderku [k. 166] Panu Remigianowi Łąckiemu15 800
zł, Panu Piaseckiemu 600 fl., Pani Wedelstedziny16 500 zł, ojcom bernardynom 300 fl.,
Panu Tarkowskiemu 600 zł, Panu Sokołowskiemu 200 zł, Pani Wacławowej17 200 fl.,
JMP Janowi Tesmerowi 3 500. Na submisji w szkatule jest, że powinien in personam
meam transfuzję uczynić tych 3 500, jakom niżej specyfikował. Że się winno 1 000
Pannom zakonnym bydgoskim. JMP Urszuli18 zapłaciłem 1 000 fl., ks. dubrskiemu19
pozostałych retent 600 zł. Czego wszystkiego suma czyni 9 300, które to pieniądze
tak ordynuję. Naprzód z tej sumy 9 300 ojcom reformatom do Łabiszyna na ochędóstwo kościelne, aby 1 000 zł oddano, drugi 1 000 ojcom bernardynom bydgoskim na
Jan Tesmer (zm. VIII 1652), syn Daniela i Barbary Puttkamer, brat Urszuli z Tesmerów Gądeckiej,
teściowej testatora, wiceekonom malborski ( od 1636), ławnik ziemski tczewski 1623–1652, APGd,
DzierzGr 2/1, k. 234v, 811; Dachnowski, Herbarz, s. 241; UPKr, nr 1223; Źródła do dziejów ekonomii
malborskiej, t. 2, wyd. W. Hejnosz i J. Gronowski, „Fontes TNT” 48, 1960, s. 80.
13
Zuzanna Wedelstedt (zm. po 1667), córka Piotra ze Stołczna (von Stolzenfeld) i Barbary Tesmer,
klaryska bydgoska od 1645, dostała 1 000 zł posagu, APTor, ASczan 507, s. 87; Borkowska, Leksykon zakonnic I, s. 144.
14
Marcin Opawski, mieszczanin bydgoski i burgrabia lubawski (zm. przed 1657), ADPelp, G–12, k. 273.
15
Zap. Remigian Łącki z Nadola (zm. po 31 XII 1661, przed 1666), od 1653 ławnik ziemski tczewski
(nie notowany w spisach UPKr), mąż Cecylii Tesmer, siostry teściowej testatora, APGd, DzierzGr 2/1,
k. 811; APTor, ASczan 20, s. 123; APTor, ASczan 508; APPoz, BydGr 53, k. 451v: 1661 r., bez tytułu.
16
Zap. Barbara Tesmer (zm. po 1658), siostra Jana i Urszuli, żona Piotra Wedelstedta, APTor,
ASczan, 508, s. 93.
17
Zap. Urszula Wedelstedt (zm. po 1671), córka Piotra ze Stołczna (von Stolzenfeld) i Barbary Tes
mer, 1v. żona Wacława Lubodzieskiego, 2v. (przed 1667) żona Jana Werdy, APByd, AmChojnic 132,
s. 332, 508; APGd, DzierzGr 2/7, k. 23v, 172v; Visitationes 1667–72, s. 42.
18
Zap. Urszula z Tesmerów (zm. po 1671), 1v. przed 1622 Stanisław Kossowski, 2v. przed 1644 r. żona
Piotra Gądeckiego, teściowa testatora, APByd, AmChojnic 129, s. 509; APGd, DzierzGr 2/7, k. 25v;
APTor, ASczan, 508, (cała jednostka); APPoz, BydGr 58, k. 28v.
19
Proboszcz w Dobrczu, pow. bydgoski, woj. kujawsko–pomorskie.
12
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ochędóstwo kościelne, Pannom zakonnym św. Klary bydgoskim na ochędóstwo kościelne, to jest na kielichy, do kościoła buczkowskiego20, gdzie ciała tak rodziców moich, jako i dobrodziejów moich odpoczywają, 2 000 takim sposobem, aby na czynsz te
pieniądze dane były, a kapłanowi kościoła buczkowskiego prowizja od nich szła, żeby
dwie Msze święte miewał pro parentibus et benefactoribus iam vita functis. Ojcom
bernardynom do Górki pod Łobżenicą nakielską zł 1 000, c–ojcom reformatom za Dybowem mieszkającym albo raczej na Podgórku za Toruniem na ochędóstwo kościelne
1 000 fl.–c, ojcom karmelitom bydgoskim na zasklepienie kościoła 1 000 zł. Do szpitala
fordońskiego 250 zł, do dubrskiego szpitala także 250 zł. Do szpitala bydgoskiego św.
Stanisława 200 zł. Dzieciom Pana Fabiana Niewieścińskiego21 z siostry mojej Barbary Dembrzyński22 spłodzonym na długach pieniądze zlecam, a mianowicie u Pana
Andrzeja Gądeckiego23 1 200 zł, u Pana Wojciecha Kowalkowskiego niegdy pisarza
pomorskiego potomków24 1 000 zł, u P. Aarona Giemiałkowskiego 1 000 złotych,
u JMP Rogozińskiej, albo u Panny Katarzyny Pani Wrocławskiej długu ojcu memu
zapłaconego przez nieboszczyka JMP Wrocławskiego, a starka tej Panny 750 zł. Także tym dzieciom sumę 7 500 zł na Szyszkowie25 im leguję.
Małżonkę moją obliguję sądem Boskim, aby długi wszystkie moje, jeżeli by są
takie nalazły, aby jako najprędzej zapłaciła i na 300 Mszy świętych za mnie do
różnych klasztorów dała, dlaczego ja jej wszystek inwentarz bydeł i sprzętów domowych tym testamentem moim zapisuję.
Długi moje te są: 200 zł Panu [k. 166v] Purze do Fredlandu26, a 100 fl. sukcesorom Pana Jerzykowskiego w Kuzurzenie27 mieszkającym, albo pod Kazimierzem 28
gdzieś te zapłacić, także czeladzi zasłużonego przez miłość Boską i straszny Sąd
Boski. Także na trycezymę do różnych klasztorów zł 100 rozdać.
IMPP egzekutorów tego testamentu upraszam, aby temu memu ordynansowi
dosyć ostatniemu czynili, sądem strasznym Boskim obowiązuję, nic nie odmieniając. Upraszam tedy dla miłości Boskiej, aby tego testamentu egzekutorami byli
IMM: naprzód miła i ukochana małżonka moja Pani Konstancja z Gądcza, potym

Kościół w Wielkim Buczku, pow. złotowski, woj. wielkopolskie.
Fabian Niewieściński z Pniewna (Plewna) i Biechowa (zm. 1679), syn Michała, dworzanin królewski, 1v. 1643 Barbara Debrzyńska, siostra testatora, z nią synowie Stanisław Kazimierz i Franciszek
Jan, 2v. 1657 Konstancja Anna Konarska, AAPoz, AZ 3/7a (AcS), k. 67; TD, Monografie, Niewieścińscy h. Przegonia.
22
Barbara Debrzyńska (zm. przed 1661), siostra testatora, w r. 1643 żona Fabiana Niewieścińskiego,
APPoz, BydGr 53, k. 469v–470; TD, Monografie, Niewieścińscy h. Przegonia.
23
Andrzej Gądecki, brat Piotra (zm. 13 XI 1641), ojca żony testatora, APPoz, BydGr 53, k. 451v.
24
Wojciech Kowalkowski (zm. między 3 III a 28 VIII 1646), najpewniej syn Zygmunta i Gertrudy
Białobłockiej, brat Marcina (zob. testament Ewy z Białobłockich Spiglowej, dok. nr 62, przyp. 9), pisarz grodzki pomorski 1643–1646, z N. Borzymowską herbu Łada synowie Stanisław, Maciej i Paweł,
APPoz, BydGr 45, k. 33; APPoz, BydGr 58, k. 707v–708; Dachnowski, Herbarz, s. 194; UPKr, nr 1515.
25
Czyżkowo (niegdyś Szyszkowo), wieś w pow. złotowskim, woj. wielkopolskim.
26
Frydland, dziś Debrzno, miasto w pow. człuchowskim, woj. pomorskim, zob. też przyp. 9.
27
Kozarzew, wieś w pow. konińskim, woj. wielkopolskim.
28
Kazimierz Biskupi, wieś w pow. konińskim, woj. wielkopolskim.
20
21
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Najprzewielebniejszy JM ks. Kos29 archidiakon warszawski, [upraszam też] JMP
Jana Tesmera wiceekonoma malborskiego, JMP Jana Debrzyńskiego brata mego
rodzonego.
Dla większej wagi ten testament ręką swoją podpisuję i pieczęć przykładam.
Działo się w Miedzny trzydziestego maja anno Domini 1651 [30 V 1651].
(–) Grzegorz Debrzyński mpp

Adam Kos, archidiakon warszawski od 1649, później kanonik włocławski, biskup chełmiński,
zob. testament Eufrozyny z Knutów Kosowej, dok. nr 53, przyp. 9.
29

62. Testament Ewy z Białobłockich Spiglowej
[Milewo?], 3 VI [1651]
Oryg., składka kart opisana i włożona do księgi miejskiej Nowego nad Wisłą, APByd, AmNowego 66,
s. 529–532. Testament do akt przedłożył 12 X [1651] Marcin Kowalkowski, egzekutor.

[s. 529] Uczyniłam testament swój1 przy ojcu kantorze i przy bracie Grzegorzu
zak[on]u nowskiego2 w sobotę przed niedzielą trzecią [3 VI 1651] 3.
Naprzód 300 zł Pannie Ba[r]barze4, służebnicy mojej (nie służebnicy, ale matce
mojej), także sprzęciki wszy[t]kie moje. Szaty białe wszytkie i pościel tę wszytką,
fereciki i pierścionek złoty tejże Pannie odkazuję, łyżek sześć srebrnych com jej
posk [s] nie sprawiła. Także i przędła, wszystko to jej i len co jest, zielony namiotek i kołderka, i suknię turecką czarną i jedwabnicę czarną, fartuch boracziko[wy]
czarny, futro z płaszcza kunie i [z] szubką. b–Pościel wszystko Pannie Barbarze –b.
Tak cyna, kociełki, sobole do czapki, obrusy, ręczniki, wszytkie serwety w paku,
poszewki [z] czarnym szyciem, prześcieradłoc, i, także z czarnym szyciem poszwę
rąbkową wielgą, [s. 530] wszytką pościel kitalkową [s] i szafarnię. A proszę prze[z] miłosierdzie Boże i przez bogosławieństwo Jego, ażeby się by chudzinie żadna krzywda nie była, bo to matk[a] najmilsza była, która mię pilnowała i każdy

Dajej wyraz nieczytelny z powodu kleksa. b–b Zdanie wzdłuż lewego marginesu. c Nadpisane. d Dodpisane. e–e Przeniesione ze znakiem na margines. f–f Nadpisane. g Urwany róg strony z pierwszą literą.
h
Dalej wyraz wymazany. i Dalej skreślone: Pani bratowej. j–j Nadpisane. k W rkps: truną. l Dalej
wyraz nadpisany, nieczytelny. m Dalej skreślone: JMP brat. Jej, MP bratowej. n Dalej skreślone: i to.
1
Ewa Białobłocka (zm. między 3 VI a 12 XII 1651), córka Jana z Rynkówki, sędziego ziemskiego
puckiego i Justyny Trebnic, żona Łukasza Spigla (zm. przed 1647), APByd, AmNowego 66, k. 63, 481.
2
Klasztor bernardynów w Nowem nad Wisłą, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie.
3
Rok spisania testamentu nieznany, oblatowany 12 XII 1651, APByd, AmNowego, 66, s. 481.
4
Barbara Przepelska, córka Jana i Anny Osieczkowskiej, 19 VII 1651 kwitowała Pawła Białobłockiego, brata testatorki, z 200 fl. zapisanych testamentem Spiglowej, APByd, AmNowego 68, s. 374.
a
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najmniejsz[y] sprzęcik domowy jej, który do domu przynależący, proszę dla Boga
żywego, aby był jej oddany.
A przy tym, kędy będę leżała, 300 zł to jest w klasztorze. A to z tego 1 000 to zapłacić tejże Pannie i klasztorowi, d–któregom pożyczyła Panu bratu5 albo darowała–d,
e–
zaczy pewnikiem na sumie 3000 fl. f–sobie rekognoscent–f zapisanych od rodziców
na dobrach [M]ieliwego6g i toh po śmierci jeżelibym teraz umarła mają na św. Jana
Chrzciciela [24 VI] proxima zapłacić –e.
Papaszkai, j–[z] szat swoich oddała tejże Pani Barbarze –j. Konewka srebrna pozłocista Panu bratu. Prosić Pana brata, dla Boga żywego, barzoj, ażeby mię co najprędzej pochował, [s. 531] a na to wziąć u Pana Pawła, piekarza, zł 100. Suknię,
którąm dała zrobić nową, w którejm jeszcze nie była, proszę aby była na trumnęk.
Hance co mi posługowała suknią czarną z kabatem. Książkę z Krakowa oddam
bratu Grzegorzowi, a on powinien Pana Boga prosić. Zwierciadło tejże Pannie Barbarze, Żywoty Święte Panu bratu. Skrzynia, która jest w Mieliwim i co w niej jest
Pannie Barbarze oprócz sukni chwiołkowej jadamaszkowej oddać.
[s. 532] Prosi przy tym, jako [w]zwyż prosiła, aby ciało przynajmniej przez kilka
dni w kościele ut supral i to bez żadnych wielkich pomp, byle było po krześcijańsku
jako na to leży.
Egzekutorami tego czyni JMP rodzonego, Michała Klińskiego7, Jana Jasińskiego8, Pana Marcina Kowalkowskiego9. A do pogrzebu mianowi[ci]e uprasza Pani
Pawłowej Belmanowej mieszczki nowskiej m, JMP brata. A jeżeliby śmierć za tym
zaszłao, jeżeliby się nie stawili na ten czas egzekutorowie, świadków czynię ojca
gwardiana nowskiego10, ojca kantora nowskiego, JMP pisarza nowskiego. Jeżeliby
przynajmniej nie było Pana Kowalkowskiego, to tych świadkami czynię.

Paweł Antoni Białobłocki z Rynkówki (zm. 28 VIII 1691), brat testatorki, ławnik ziemski tczewski
1642–1667, pisarz ziemski pomorski 1667–1689 i grodzki pomorski 1659–1680, wicewojewoda pomorski 1683–1689, APByd, AmNowego 66, s. 481; Dachnowski, Herbarz, s. 344; UPKr, nr 1232, 852,
1517, 1553 (brak daty śmierci); TD, Monografie: Białobłoccy herbu Białynia.
6
Milewo (Mieliwe), wieś w pow. nowskim, woj. pomorskim.
7
Michał Kliński (zm. przed 1660), zob. testament Eufrozyny z Knutów Kosowej, dok. nr 53, przyp. 13.
8
Może Jan Kazimierz Jasiński (zm. po 1655), APGd, DzierzGr 2/4, s. 372v; APByd, AmNowego 70, s. 116.
9
Marcin Kowalkowski (zm. po 13 XI 1667), syn Zygmunta i Gertrudy Białobłockiej, brat cioteczny
testatorki, APByd, AmNowego, 66, s. 481; APByd, AmNowego 75, s. 639; APByd, AmChojnic 130,
s. 112; APPoz, BydGr 30, k. 11v; APTor, AmChełmży 9, s. 27; Dachnowski, Herbarz, s. 194; J. Kowalkowski, Testament Zygmunta Kowalkowskiego…, s. 82, 86, 88–90.
10
W 1649 r. gwardianem został Gabriel Lanciciensis z konwentu kaliskiego, ABKr, W 54, k. 186v.
5
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63. Testament Mateusza Mroczkowskiego
Mędrzyce, 4 VIII 1651
Oryg. nieznany; kopia w postaci oblaty ekstraktu z ksiąg grodzkich kowalewskich z 29 VI 1652, ADPelp,
B VI–2, k. 12v–13v. Testament do wpisu przedłożył 26 VI 1652 Kasper Goszczyński w imieniu Heleny
z Goszczyńskich wdowy po testatorze. Testament i legaty w nim zawarte wzmiankowane w wizytacjach
biskupich 1667–72, Visitationes 1667–72, s. 761.

[k. 12v] W imię Pańskie. Amen.
W tej naszej, na którą się rodzimy, śmiertelności, jest nic pewniejszego nad
śmierć, nic [nie]pewniejszego nad czas jej nie mamy, a dusza człowieka, drogą krwią Chrystusową okupiona tak wiele, jako i po wyjściu z niego porządnego
i chrześcijańskiego potrzebuje obrzędu. Przeto i ja, Mateusz Mroczkowski1, nie czekając ostatniego kresu życia mego, na umyśle zdrowy będąc, lub[o] mnie Pan Bóg
natenczas lekką nawiedził chorobą, taką ostatnią wolę moją, obrzęd i dyspozycję
testamentową czynię.
A naprzód, urodziwszy się w wierze św. katolickiej, rzymskiej, tejże do ostatniego ducha i żywota mego punktu dotrzymuję i w niej umieram. W czym, jeśliby mi
abo choroba, abo duszny nieprzyjaciel przeszkodą był, strzeż Boże, to że ani z woli,
ani umysłu mego działoby się przed Bogiem i ludźmi, oświadczam się i p[r]otestuję. Duszę tedy moją prawowierną lub[o] grzechami obciążoną, w niewinnej męce
Chrystusowej całą położywszy nadzieję, o przyczynę Panny Przenajświętszej, patrona mego Mateusza św. i innych świętych Bożych prosząc, Bogu memu w ręce oddawam i poruczam. Ciało zaś moje grzeszne aby w Łąkach2 pod Nowym Miastem,
u Wielebnych ojców bosaków reguły św. Franciszka, pochowane było, mieć chcę.
Przepraszam przy tym wszytkich, którymkolwiek przyczyną i okazją do gniewu
i obrazy był, prosząc przez miłość Bożą i bliźniego [o] odpuszczenie, a jeśli komu
szkodę bezprawnie jaką uczynił, aby to z dóbr po mnie pozostałych nadgrodzono
i zapłacone było, proszę. Wszytkim wzajemnie, którzy mi do gniewu i obrazy przyczynę i okazję dali, z serca odpuszczam.
Najmilszą moją małżonkę Helenę Goszczyńską3, której wiary, miłości i w tym
zeszłym wieku moim usługi statecznej doznawałem żegnam, prosząc i obowiązując ją bojaźnią Bożą i strasznym sądem Jego i błogosławieństwem na tym świecie,
aby duszy mojej przed Bogiem nie zapominała, a tak modłami, jałmużnami, Mszami świętymi i innemi dobremi uczynkami na tym świecie wspierała i nieprawości
moje, z których rachunek Bogu [k. 13] memu dawać będę, pomienionymi sposobami

Dalej skreślone mego. b–b Dopisane pod zapiską.
Mateusz Mroczkowski z Mędrzyc (zm. przed 26 VI 1652), ADPelp, B VI–2, k. 13v.
2
Łąki Bratiańskie, wieś w pow. nowomiejskim, woj. warmińsko–mazurskim.
3
Helena Goszczyńska (zm. po 1660), od ok. 1649 druga żona testatora, 2v. żona Jerzego Brandta,
APTor, AkTor–Dominikanie 34, k. 54; ADPelp, B VI–2, k. 12v; Visitationes 1667–72, s. 761.
a

1
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błagała. Której też ja [za] doznaną w życiu naszym wiarę, miłość, poszanowanie
i usługę dziękuję. Czego abym jej większą wdzięczność oświadczył, wszytkie moje
dobra ruchome, pieniądze, złoto, srebro, klejnoty, rynsztu[n]ki, bydła, tak robotne,
jako i pożyteczne, owce, konie, żywizny, sprzęt wszystek domowy, szaty, wozy,
zboża, tak w snopie, jako i w ziarnie, zgoła wszytkie rzeczy, które się według prawa
ruchomemi zowią, daję, daruję, zapisuję i tym testamentem moim odkazuję i leguję.
Także względem pomienionych dóbr ruchomych, ode mnie jej darowanych, do żadnych długów, ciężarów i legacji moich należeć, ani ich płacić powinna nie będzie.
W dożywociu zaś dóbr moich nieruchomych według zapisu kowalewskiego zostawać będzie, względem którego dożywocia do żadnych inwentarzy i pisania ich, kto
by je kolwiek i jakimkolwiek sposobem pretendował i do nich pociągał, należeć nie
będzie, od których ją za tę moją darowizną i legacją wolną czynię. Tejże pomienionej małżonce mojej Helenie Goszczyńskiej poniesioną sumę 3 000 zł pol. względem
posagu po niej wziętego, który rzetelnie podniosłem i na potrzeby swoje obróciłem,
księgami kowalewskimi zapisałem. Tedy aby według tego zapisu mego z dóbr moich
nieruchomych zapłacone były, mieć chcę i naznaczam.
Dług PP Goczkowskim, nieboszczyka Pana Jerzego Goczkowskiego dzieciom4, aby według zapisu mego z dóbr moich nieruchomych zapłacony był, mieć
chcę. Także dług JMP Władysławowi Wituskiemu 5, podkomorzemu gostyńskiemu, aby według zapisu mego ręcznego z dóbr moich nieruchomych zapłacony
był, mieć chcę. Leguję przy tym do kościoła a w Łąkach, gdzie ciało moje leżeć
będzie, jałmużny zł 600. Kościołowi łasińskiemu 6 zł 300, które na dobrach moich
zostawać będą, a czynsz od nich po zł 6 od 100 płacić co rok dzierżawca będzie.
Względem czego, powinni będą kapłani przy kościele natenczas i potem będący
na każdy rok Mszy świętych 15 za duszę moją i małżonki przeszłej mojej Heleny Goczkowskiej7, która w tym kościele leży i inszych krewnych odprawić. Na
co submisję u ksiąg duchownych będą powinni uczynić. Szpitalowi łasińskiemu
zł 30, szpitalowi lisnowskiemu 8 zł 15, Pannie Marusi Nicgorskiej zł 300, Panu
Kasparowi Goszczyńskiemu9 zł 100. A że JMP Anna Klińska10 900 zł pol. przez

Chodzi o Jana, Samuela, Władysława, Katarzynę, Annę i Elżbietę Gockowskich (Goczkowskich),
dzieci zmarłego Jerzego, w imieniu których w 1649 r. ich stryj Dawid przekazał testatorowi prawa do
dóbr Mędrzyce i Pęsławice (dziś Przesławice), APTor, AkTor–Dominikanie 34, k. 54.
5
Władysław Konstanty Wituski (zm. przed 8 VII 1655), przedtem chorąży gostyniński, podkomorzy
gostyniński od 1650, ekonom rogoziński, Visitationes 1667–1672, s. 780; W. Czapliński, Władysław
Konstanty Wituski żołnierz kolonialny w XVII wieku, „Rocznik Gdański” 11, 1938, s. 163–176.
6
Kościół w Łasinie, pow. grudziądzki woj. kujawsko–pomorskie.
7
Helena Gockowska (Goczkowska) (zm. przed 1649), córka Franciszka, pierwsza żona testatora,
APTor, AkTor–Dominikanie 34, k. 54; TD–Grodzkie i ziemskie >Nakło> Część 1; 3842 (nr 176).
8
Szpital w Lisnowie, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie.
9
Kasper Goszczyński, brat Heleny, drugiej żony testatora i jego szwagier. W imieniu siostry
26 VI 1652 dostarczył testament Maciejowi Bystramowi, wówczas archidiakonowi i oficjałowi generalnemu chełmińskiemu do akceptacji, ADPelp, B VI–2, k. 13v.
10
Anna Goszczyńska, być może siostra żony testatora, żona Fabiana Klińskiego, S. Starowolski, Monumenta sarmatarum…, s. 623–624; Boniecki X, s. 140.
4
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małżonka swego Pana Fabiana Klińskiego11 mnie zapisaną cale zapłaciła, a jam
z tego zapisu dotąd jeszcze nie kwitował, tedy tym testamentem moim z pomienionej sumy IMM i sukcesorów kwituję i żeby nikt długu tego nie spominał po
śmierci mojej sukcesorów moich mieć chcę i obowiązuję. Pogrzeb mój aby bez
apparencji niepotrzebnych był odprawiony proszę, kapłanów a ubogich jako najwięcej przywoławszy i Mszy świętych przysposobiwszy.
Której to ostatniej woli egzekutorami mieć chcę JMP Władysława Wituskiego,
podkomorzego gostyńskiego i JMP Jerzego Radomickiego12 , [k. 13v] jako przybranych przy tym moim testamencie, prosząc i obowiązując ich, aby to wszystko do
skutku przywiedli i egzekwowali. Żegnam z tym wszystkich dobrych przyjaciół
moich, a proszę, aby za mnie Pana Boga prosili. Na który testament ręką się moją
podpisałem i przy świadectwie JMP Władysława Wituskiego, podkomorzego gostyńskiego, Jerzego Radomickiego, sądowego chełmińskiego, Kazimierza Lińskiego13, przytomnych, którzy się podpisali i pieczęcie swoje przyłożyli.
Działo się w Mędrzycach14, dnia czwartego miesiąca sierpnia, roku Pańskiego
tysięcznego sześćsetnego pięćdziesiątego pierwszego.
(–) Mattheus Mroczkowski mpp [LS] ipsius
(–) Władysław Wituski, podkomorzy gostyńskiego, starosta rogoziński, świadek przytomny mpp [LS]
(–) Gerzy Radomicki jako świadek, sądowy ziemski chełmiński mpp [LS ipsius]
(–) b–Kazimirus Lenski, jako świadek mpp [LS ipsius]–b

Fabian Kliński (zm. 1650), syn Leonarda ławnika ziemskiego tczewskiego i Elżbiety Giese, APByd,
AmChojnic 130, s. 147; S. Starowolski, Monumenta sarmatarum…, s. 369, 623–624; Boniecki X, s. 140.
12
Jerzy Radowicki, ławnik ziemski chełmiński 1617–1651. W źródle konsekwentnie Radomiński, zap.
przez omyłkę kopisty, UPKr nr 149.
13
Kazimierz Liński (Lenski), być może Lniski, skądinąd nieznany.
14
Mędrzyce, wieś w pow. grudziądzkim, woj. kujawsko–pomorskim.
11
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64. Testament Urszuli z Bystramów Brandtowej
Hogendorff [Czernin], 22 XII 1651
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu w księdze grodzkiej dzierzgońskiej: DzierzGr 2/4, k. 2v–3. Testament do wpisu przedłożył 4 I 1652 mieszczanin Grzegorz — krawiec.

[k. 2v] W imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Ja, Urszula Brandtowa1, będąc od Pana Boga na wyobrażenie Jego stworzona
i w kościele św. katolickim, rzymskim ochrzczona, jako człek katolicki, w tejże
wierze św. katolickiej umierać pragnę i Boże uchowaj inaczej. Co gdy na mnie
przyjdzie, że umrę, ciało moje w kościele farskim sztumskim aby było pochowane, proszę. Do którego to kościoła 50 zł pol. leguję, prosząc dziatek moich 2 , aby
jako mnie za żywota miło miały, tak też i po śmierci w modlitwach swych duszy
mojej nie przepomniały, a zwłaszcza córeczki moje miłe, którym aby pewne długi, na zastawy ich własne zawzięte, od pewnych osób niżej opisanych z dóbr moich były wypłacone i bez żadnej turbacji oddane, proszę i rozkazuję. Długi są te.
Naprzód u Panny Ferszterteynowny pewna ich jest zastawa we złocie i srebrze
w 350 zł pol., interesse od każdego 100 po 10 zł. U Pana Izraela, mieszczanina
malborskiego, we 100 interesse 10 zł. U Pana Strachana, we 100 zł interesse 10 zł
na rok każdy, jako się tego wszystkiego rekognicje pokazują i gdy będzie potrzeba
pokażą. Których pieniędzy [k. 3] żem ja na pożytek mój, także też i na pogrzeb nieboszczyka męża używała. Zaczym proszę po wtóre i rozkazuję, aby z dóbr moich
tymże córkom moim, Barbarze i Elżbiecie, powrócone były. Nadto tymże miłym
córkom moim wyprawy każdej z osobna po 600 zł pol. także z dóbr moich leguję.
We wszystkim testamentowi się miłego małżonka mego3 konferując i aby inaczej
nie było, pod błogosławieństwem Bożym i moim, dziatkom moim rozkazuję.
Tej ostatniej woli mojej egzekutorów oraz i opiekunów dziatek moich obieram
sobie i uniżenie upraszam JW JMP Zygmunta Guldensterna 4, starostę sztumskiego,
ekonoma malborskiego, wespół z JM moją Miłościwą Panią5, aby o córeczkach moich
wiedziała i onym krzywdy czynić nie dopuszczała. Uniżenie upraszam także JMP
Michała Klińskiego6, JMP Adama Borowskiego7, JMP Sebastiana Milewskiego8,
Urszula Bystram (zm. między 22 XII 1651 a 4 I 1652), córka Adriana sędziego ziemskiego tczewskiego i Wałdowskiej, żona Krzysztofa z Hogendorfu Brandta, APGd, DzierzGr 2/3, k. 34, 314v, 342v;
APGd, DzierzGr 2/4, k. 2v.
2
Adrian, Gabriel, Barbara i Elżbieta Brandtowie, zob. testament Krzysztofa Brandta, dok. nr 60,
przyp. 3.
3
Krzysztof Brandt, zob. testament Krzysztofa Brandta, dok. nr 59, przyp. 1.
4
Tamże, przyp. 6.
5
Anna Cema, żona Zygmunta Guldensterna, zob. testament Fabiana Cemy, dok. nr 44, przyp. 4.
6
Michał Kliński (zm. przed 1660), w 1651 dzierżawca Rychendryz i Morainów, APGd, DzierzGr 2/3,
k. 200v, zob. testament Eufrozyny z Knutów Kosowej, dok. nr 53, przyp.13.
7
Zap. Adam Borowski ze Starej Wsi (zm. przed 1666), syn Michała i Elżbiety Garczyńskiej, APGd,
DzierzGr 2/1, k. 319; APGd, DzierzGr 2/5, k. 262v.
8
Sebastian Milewski, zob. testament Krzysztofa Brandta, dok. nr 60, przyp. 10.
1

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

243

Testamenty szlachty Prus Królewskich (65)

aby się z tego nie wymawiali, a tej ostatniej woli mojej dosyć uczynili. Czym sobie
łaskę u Pana Boga, w którego mocy wszyscy jesteśmy, zasłużą.
Działo się w Hogendorfie 22 decembra 1651 [roku]. Przy bytności szlachetnych
osób, którzy się dla lepszej wiary rękami swymi podpisali.
(–) Wojciech Suski mpp
(–) X. Marcin Jan Kurszewic9, pleban sztumski, jako świadek zaproszony mpp
(–) Fabian Brandt10 mpp
(–) Urszula Brantowa

Ks. Marcin Jan Kurczewicz (Kurszewic) (zm. 1661), najpierw do 1647 wikary, później proboszcz
sztumski, Zawadzki, Duchowieństwo II, s. 137.
10
Fabian Brandt, zob. testament Krzysztofa Brandta, dok. nr 60, przyp. 12.
9

65. Testament Marcina Węsierskiego
bm., 1651
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu w księdze ławniczej kościerzyńskiej: BOss 4413/II, k. 13.
Tekst częściowo uszkodzony przez oderwanie brzegu karty. Testament do wpisu przedłożył 18 IX 1661
ks. Wojciech Warszawski, dziekan bytowski i proboszcz sulęczyński.

[k. 13] Anno 1651.
Przy bytności szlachetnych PP, [przy] Panu Jakubie Czeszici Węserskim1, także
przy Panu Janie Kostce Podiaskim, szlachetny Marcin Węserski2 polecił przy dobrym baczeniu będąc. Naprzód kościołowi sulęczyńskiemu3 matkowiznę wszystką
co się [n]a niego trafi we Mściszewicach4, o której PP bracia zasię [a] powinnymi
dobrze wiedzą. Potem ojczyznę polecił bratu stryjecznemu Janowi Gruchale Węserskiemu, za pilność, którą około niego podejmował w chorobie będącym.
Przy trzymaniu piórka dla pewniejszego podpisał się.
Także szlachetny Pan Jakub Cieszica Węsierski i szlachetny Pan Jan Kostka
Podjaski przy trzymaniu pióra.

a
1
2
3
4

Brak jednego wyrazu z powodu ubytku papieru.
Jakub Cieszyca Węsierski (zm. po 6 II 1669), AGAD, ASK I, 147, k. 237; BOss, 4415/II, k. 5v.
Marcin Gruchała Węsierski (zm. przed 18 IX 1661), skądinąd nieznany, BOss 4413/II, k. 13.
Kościół w Sulęczynie, pow. kartuski, woj. pomorskie.
Mściszewice, wieś w pow. kartuskim, woj. pomorskim.
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66. Testament Heleny z Konojad Jawkiny [Zaleskiej]
Zalesie, 29 VI 1654
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu do ksiąg konsystorskich chełmińskich, ADPelp, C–11, k. 89–90v.
Testament do wpisu przedłożono 6 XI 1661, brak informacji o osobie przedkładającej.

[k. 89] W imię Pańskie. Amen.
Postanowiono raz każdemu umrzeć, ponieważ ludzie wszyscy są za tym prawem, na ten świat przychodzimy abyśmy umierali i żaden taki nie znajdzie się, nawet i niemówiątko, co bieg przyrodzony życia swego na tem świecie jednym dniem
odprawuje. Któreby od jak[kiej]kolwiek [k. 89v] zmazy i dekretu tego Pańskiego
wolny być miał, tę pamięć i rozmyślanie nieużytej śmierci przekładając sobie przed
oczy, mądrość nad mądrościami jest i umieć dobrze umrzeć, umiejętność nad umiejętnościami. Dlatego ja, Helena z Konojad Jawkinia1, uważając się być grzeszną,
a śmierci podległą i pilnem rozważeniem żywota mego dni krótkie i złe sobie przypominając i na ostatni on sąd generalny i straszny Odkupiciela mego z pilnością się
gotując, aby gdy przyjdzie i zakołata [do] drzwi serca mego, znalazł mię czujną i dozorną około zbawienia duszy mojej. A mianowicie pod ten czas jeszcze póki rozum
wolą rządzi, a siła i moc ciałem jakokolwiek władnie, bacząc do siebie przypadki
częstych chorób moich, upatrując i lata zeszłe i czekając już obecnie na godzinkę
moją, ordynację jako każdemu człowiekowi chrześcijańskiemu tak i mnie potrzebną

Helena Jawkina z Konojad (zm. przed 6 XI 1661), zap. córka Łukasza Zaleskiego i Heleny Jabłonowskiej. Skądinąd nieznana. Przyporządkowanie do rodziców na podstawie prawdopodobieństwa.
W Prusach Królewskich w tym okresie współistniały przynajmniej cztery różne rodziny Zaleskich:
z Zalesia k. Chełmży, Zalesia w ziemi michałowskiej, Zalesia k. Człuchowa i z Czartówca k. Brodnicy.
Wymienienie Mikołaja Zaleskiego miecznika ziem pruskich jako brata testatorki wskazuje na rodzinę
Zaleskich h. Chomąto z Zalesia k. Chełmży. W wypadku tej rodziny herbarze Dachnowskiego i Niesieckiego nie są precyzyjne i przekazują informacje nie mające potwierdzenia w źródłach. Mikołaj,
a wiec niechybnie i jego siostra — testatorka byli dziećmi jednego z trzech braci: Andrzeja, Tomasza
lub Łukasza Zaleskich, wspólnie siedzących na dziedzicznym Zalesiu. Herbarze znają jedynie Tomasza, zmarłego bezżennie pisarza ziemskiego i grodzkiego chełmińskiego, utożsamiając go z bratem
Mikołaja. O przypuszczalnej małżonce Andrzeja nie ma żadnych wzmianek źródłowych, nie można
jednak wykluczyć, że takowa była. Wbrew herbarzom Tomasz miał żonę Annę Leską z Tesmendorffu,
poślubioną jednak gdzieś pod koniec życia, nie mógł być więc ojcem Heleny i Mikołaja. Trzeci z braci
— Łukasz, poślubił przed 1603 r. Helenę Jabłonowską i to oni najprawdopodobniej byli rodzicami
ww. Brak wzmianek o małżonku testatorki, jednak Zalescy nie mieli praw do Konojad, Helena musiała więc siedzieć tam na dożywociu. Brak wzmianek o nim w testamencie może sugerować rozwód
z prawem pozostania na dobrach, żaden Jawkin jednak nie występuje w źródłach z terenów Prus
Królewskich, choć nie można wykluczyć błędu kopisty przy przepisywaniu testamentu. W rejestrze
pogłównego 1662 r., a więc zaledwie 8 lat po spisaniu testamentu, jako posesor Konojad odnotowany
został Jasiński z żoną i synem, może powtórnie żonaty jej mąż, APTor, AmChełmży 6, s. 325; ADTor,
Monastica–Benedyktynki MA–015b, k. 11; AGAD, ASK I, 52, k. 339v; APGd, DzierzGr 2/4, k. 243,
278; UPKr, nr 144, 202, 954, 1381; Dachnowski, Herbarz, s. 126; Niesiecki, Herbarz X, s. 38.
1
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czynię i o rzeczach mnie od Pana Boga, wszelkiego dobra dawcy, do czasu powierzonych, tak chcę i teraźniejszą wolę moją stanowię, rozporządzam i czynię.
Naprzód duszę moją z nieba do ciała mego złączoną w ręce Odkupiciela mego
oddawam, protestując się przed majestatem Jego, że wiary św. katolickiej, rzymskiej, w której jestem ochrzczona chcę zawsze dochować i w niej umrzeć. Aby tenże
Zbawiciel i Odkupiciel mój, który odkupując ją [z] okrutnej i srogiej męki kielich
podjął, onę do Siebie powracającą się łaskawie przyjąć raczył, pokornie proszę.
Którą też pod obronę Najświętszej Panny Maryi jedynej po Bogu mojej opiekunce,
także i świętym Piotrowi i Pawłowi Apostołom i św. Michałowi Archaniołowi, osobliwemu stróżowi memu i patronom moim wszystkiem oddawam, pokornie onych
prosząc, aby na ostatnim Sądzie Boskim mnie nie odstępowali i owszem za mną
grzeszną przyczynić się raczyli, aby Pan Bóg młodości i krzewkowści [s] mojej
grzechom był miłościw i dusze moją grzeszną raczył przyjąć do widzenia twarzy
Swojej w Królestwie Niebieskim.
Ciało moje z ziemi poczęte, także ziemi oddaję, które aby w kościele św. Jerzego
u ojców franciszkanów2 nie pompose, przystojnie jednak pochowane było, proszę,
nie dla żadnej ozdoby jego, ale dla uczciwości sakramentów przenajświętszych, których przez wszystkie lata wieku mego używałam. JMP Zaleskiego3, brata mego
upraszam, ażeby tak zaraz po śmierci mojej i przy pogrzebie Msze święte za duszę
moją odprawowane były. Na które, aby każdemu kapłanowi, których aby ośm było,
po 1 zł odlecam. Pogrzeb aby taki sprawiony był, jaki podług ubogiej kondycji mojej
być może, proszę, na który ubogich jako najwięcej wezwać i onym jałmużnę jaką
może być rozdać. Do ojców bernardynów na Dybów4 odlecam zł pol. 30 na Msze
święte, aby po śmierci mojej zaraz odprawowane były. Ojcom franciszkanom do
Chełmna fl. 30, także na Msze święte, aby Msze były odprawowane, aby Pan Bóg
grzechy moje odpuścił i duszy mojej raczył być miłościw. Ojcom franciszkanom
do Chełmży fl. 100, względem tego, gdyż jest wola moja, aby tam ciało moje od
kościoła przyjęli, [k. 90] wielce upraszam i za duszę moją we Mszach świętych Pana
Boga prosili, ażeby się i tym przy pogrzebie za wszystko ciała mego kontentowali
i nic więcej na JMP bracie nie wyciągali, oprócz obiadu, na który ich JMP brat, jako
egzekutor, zaprosi i uczęstuje.
Leguję przy tym JMP Jakubowi5 przyrodniemu bratu memu miłemu fl. 300
za dobroczynności jego, którychem w domu jego mieszkając przy nim i wygody
wszelakiej zażywała. Także i pannie siostrze JMP Dorocie Nowowiejskiej leguję
fl. 100 i proszę, aby jej oddane były. Te tedy legata moje z tej sumy oddane być mają,
to jest z 1 500 zł, które mam u JMP Jakuba Mełdzyńskiego6, także i wszystkie
Nieistniejący dziś kościół franciszkański św. Jerzego w Chełmży.
Mikołaj Zaleski (zm. 1669), zap. syn Łukasza i Heleny Jabłonowskiej, 1653–1669 miecznik ziem
pruskich, brat testatorki, UPKr, nr 954. Zob. też przyp. 1.
4
Zap. chodzi o klasztor reformatów na Podgórzu (Dybowie), dziś lewobrzeżna dzielnica Torunia.
5
Zap. Jakub Nowowiejski (Nowowieyski), syn Jana i zap. Heleny Jabłonowskiej, przyrodni brat testatorki, APGd, DzierzGr 2/4, k. 312v;
6
Jakub Mełdzyński, zob. testament Michała Mełdzyńskiego, dok. nr 24, przyp. 9.
2
3
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opatrzności przy pogrzebie ciała mego, a co nadto zostaje, to zapisuję i leguję JMP
Zaleskiemu i potomkom jego, przy którym sobie dożywotne mieszkanie zostawuję, póki mnie Pan Bóg na tym świecie chować będzie i opiece się jego poruczam,
obiecując to sobie po JM, iż mi się we wszystkiem dosyć stanie o co uniżenie upraszam. A ponieważ, iż nie wiem póki mię Pan Bóg na tym świecie chować będzie,
obawiając się, aby to ze szkodą JMP Zal[eskeigo], brata mego, nie było, tedy i to, co
mi jeszcze przychodzi z Sadlinka7, z dziedzicznej majętności mojej, od JMP Szczepańskiego8, starosty grudziądzkiego, temuż JMP Zal[eskiemu] zapisuję i odlecam.
To jest jakom się już była zgodziła z JMP starostą na 1 000 zł, ale iż przez kilka lat
anim tego odebrała, ani żadnej interessy od nich, to tedy na wolę JMP Zal[eskiego] daję, choćby i więcej co mógł wyciągnąć, okrom funduszu nieboszczyka JMP
sławnej pamięci zmarłego Pana ojca mego9 550 zł, które na Sadlinku zostają i stamtąd powinni ks. plebanowi jabłonowskiemu10 interessę co rok dawać po fl. 7 ½ od
100. Tej tedy reszty co mi przychodzi od JMP starosty grudziądzkiego, aby sobie
JMP brat Mik[ołaj] Zal[eski] dochodził, jako swego własnego długu, tak na JMP
staroście grudziądzkim jako i na sukcesorach jego, zaś także i u innych dłużników,
jako u JMP Alex[andra] Zapendowskiego11 w Gorzuchówku12 zł pol. 100, o które
już proces zaczęty. Ten dług uczyniony przez godnej pamięci JMP wuja mego
P. Łuk[asza] Nowowieyskiego13, na co mam membran ręką jego napisany, także
u Jakuba Wełny, kołodzieja w Chełmży fl. 30, te na tabliczkę srebrną, na obraz
Najświętszej Panny do Chełmna na bramę odlecam.
Rzeczki moje, to jest szaty i co się w skrzyniach zawiera i pościałkę, to wszystko daję w moc JMP bratu, aby tym dysponował według woli mojej, jak mi się
będzie podobało przy śmierci. Ostatek jemu zostawuję i odlecam. Owiec u JMP
Jakuba Mełdzyńskiego, którem tam była zapieła [s], to jest 36 z przypłodkiem,
który jest przy nich JMP bratu odlecam. Cyrografy, któreby się u mnie nalazły
JMP Mikołaja Konojadzkiego14 proszę, aby mu powrócone były i w żadnym długu
aby nie był turbowany.
Tę ostatnią wolę moją chcę mieć tej ważności, jakoby urzędownie przed sądem
była uczyniona, zostawując jednak sobie zupełną władzę, póki mię jeno Pan Bóg na
tym świecie chować będzie raczył, [aby] przydać, przyczynić, odmienić, poprawić
Sadlinki, wieś w pow. kwidzyńskim, woj. pomorskim.
Gabriel Ferdynand Szczepański (zm. 22 III 1690), starosta grudziądzki, zob. testament Zygmunta
Ferdynanda Szczepańskiego, dok. nr 75, przyp. 5.
9
Zap. Łukasz Zaleski z Zalesia (zm. po 1620), syn Jana i zap. N. Nowowiejskiej, APTor, AmChełmży
4, s. 317, 633; APTor, AmChełmży 6, s. 325; ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–015b, k. 11.
10
Być może ks. Benedykt Linowski, proboszcz jabłonowski w 1640 r., ADPelp, C–13, k. 87v.
11
Aleksander Zapendowski z Gorzechówka (zm. po 1661), ADPelp, C–11, k.90; APGd, DzierzGr
2/5, k. 3v.
12
Gorzechówko, wieś w pow. brodnickim, woj. kujawsko–pomorskim.
13
Zap. Łukasz Nowowiejski (Nowowieyski), brat ojczyma testatorki Jana i być może mąż nieznanej
ciotki — Zaleskiej, APGd, DzierzGr 2/4, k. 312v.
14
Zap. Mikołaj Konojadzki, syn Mikołaja, zob. testament Anny z Kawęczyńskich Klonowskiej,
dok. nr 50, przyp. 9.
7
8
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i ten cały testament do szczętu znieść i inszy postanowić według wolnej woli mojej, każdego czasu, kiedy i jako mi się będzie podobało, czego mi i prawo ziemskie
wyraźnie pozwala krom wszelkiej czyjejkolwiek kontradycji. Ten tedy testament
ręką moją własną [k. 90v] podpisałam, wszystkie kondycje jego dosyć rozsądnie
uważywszy i na większą ważność z przyjaciółmi na świadectwo wezwanymi tej
ostatniej woli mojej wiadomymi, z przyciśnieniem pieczęci tychże przyjaciół moich, gdyż natenczas swojej nie mam.
Działo się w Zalesiu, 29 czerwca roku 1654.
[Loci sigillorum]
(–) Mikołaj Zaleski, miecznik ziem pruskich mpp
(–) Helena z Konojad Jawkina ręką własną
(–) X. Krzysztof, comm[endarius] kościoła farskiego chełmżyńskiego mpp
(–) Jakub Mełdzyński mpp

67. Testament Krystyny ze Skotnickich Pawłowskiej
Grudziądz, 7 IX 1654
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu do ksiąg konsystorza chełmińskiego, ADPelp, C–17, s. 210–216.
Testament do wpisu przedłożył 11 XII 1654 Baltazar Wielowieyski, rektor kolegium jezuitów w Grudziądzu. Dokument wzmiankowany: M. Gołembiowski, Kilka uwag…, s. 168.

[s. 210] W imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego.
W roku Pańskim tysięcznym sześćsetnym pięćdziesiątym czwartym, siódmego
Septembris w Grudziądzu [7 IX 1654].
Nie zgani zaiste żaden takiego procesu, który sobie niebo uchwaliło, aby każdy żyjący na tym mizernym świecie człowiek, gdy inaczej nie snadna dług swojej
śmiertelności wypłaciwszy, potem się w ziemię, z której od Najwyższego Twórcy,
Boga uformowany jest, obrócił. Co ja1 uważywszy, bacząc się być temuż podeszłą
prawu, zdrowa na umyśle jeszcze będąc, tak duszą i ciałem moim (aczci w Bogu
samemu własna i zostawiona dyspozycja) rzeczami jednak tak ruchomemi, jako nieruchomemi dysponuję.
Naprzód w ręce Pana Boga i Twórcy mego polecam ducha mojego, a w opiekę Pannie Przenajświętszej i Wszystkim Świętym. Ciało zaś moje, żeby u ojców
dominikanów w Chełmnie, w grobie małżonka mojego2 bez wszelakich kosztów,

Krystyna Skotnicka (zm. między 7 IX a 11 XII 1654) córka Jana i Anny Dąbskiej, żona Andrzeja
z Chełmonia Pawłowskiego, ADPelp, Monastica, Toruń–Dominikanie 1, k. 46; APTor, AkTor–Dominikanie 34, k. 38, 282v.
2
Andrzej z Chełmonia Pawłowski (zm. przed 8 VII 1651 bezdzietnie), ADPelp, Monastica, Toruń–
Dominikanie 1, k. 46; APTor, AkTor–Dominikanie 34, k. 83.
1
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oprócz Mszy świętych pochowane było, tym testamentem uniżenie [s. 211] IMPP
egzekutorów upraszam. Rzeczami zaś, które się kolwiek po mnie znaleźć mogą tak
dysponuję.
Naprzód wszystkie dobra nieruchome ode mnie Pani siostrze Wapczyńskiej3
zapisane Panu Walerianowi Wapczyńskiemu4 lubo nań spadają właśnie, żeby jeszcze jakiej trudności nie miał, tym testamentem moim ratyfikuję, daję i daruję.
Który zapis, żeby wstrętu jakiego i trudności nie miał, znoszę tym testamentem.
Protestację, którąm uczyniła po śmierci siostry mojej miłej, afektem przeciwko
siostrzankowi uwiedziona i chcę, aby żadnej wagi nie miała i sama bym ją z ksiąg
zniosła, gdyby mi zdrowie dopuściło. Założywszy tedy to wprzód za fundament
dalej sobie tak postępuję.
Naprzód ojcom dominikanom zapisuję zł pol. 100, które za woły przedane do
czterech pługów w majętności są i one im dane być mają. Kotły dwa dobre, które są
w Chełmincu5. Po wyjściu arendy na przyszły św. Jan w roku Pańskim tysięcznym
sześćsetnym pięćdziesiątym piątym [24 VI 1655], każę dać jakoż i ja daję tym testamentem moim owce wszystkie, których jest 250 w Ostrowitym6 ojcom Societate
Iesu grudziądzkim.
Reginie, starej kucharce, która chce do szpitala [s. 212] przedawszy kufel srebrny albo łyżki, których jest 10, daję 50 zł. Te łyżki zostawione są u Pana Fabiana
Wapczyńskiego7 w zł 60. Halszce, to jest dziewce, krowę jedną, której to krowy
w inwentarzu nie masz w Chełmińcu, ale zbytnia jest, każę dać i daję tym testamentem. A jeśliby tamta jej nie doszła, tedy tę, która tu jest w Grudziądzu.
Krystynie, wychowanicy, ponieważ się jej napiera JM Panna Xieni chełmińska8,
oddać ją JM i dać jej suknię czarną, czamlitową, nową moją i szubeczkę nocną, białe szaty wszystkie i łoże pościeli. Na trunę i potrzeby do niej i wyprawę przystojną
ciała dawszy Reginie pomienionej wzwyż 50 zł, ostatek na to obrócić za kufel, który
kosztuje zł 110 i łyżki i tam na inne potrzeby.
Długi, które są na majętności chełmioneckiej [s], które od nieboszczyka Pana
małżonka są zapisane w księgach kowalewskich JMP Jakubowi Helzanowskiemu9
zł 2 500, od których czynszu się nic nie winno, tylko jeżeli mu JMP Fabian Wap-

Barbara Skotnicka (zm. 1654), druga żona Fabiana Wapczyńskiego, siostra testatorki, ADPelp,
Monastica, Toruń–Dominikanie 1, k. 46; APTor, AkTor–Dominikanie 34, k. 219.
4
Walerian Wapczyński (zm. przed 1696), syn Fabiana i Barbary ze Skotnickich, ADPelp, Monastica,
Toruń–Dominikanie 1, k. 46; APTor, AKTor–Dominikanie 38, k. 337.
5
Chełmoniec, wieś w pow. golubsko–dobrzyńskim, woj. kujawsko–pomorskim.
6
Ostrowite, wieś w pow. golubsko–dobrzyńskim, woj. kujawsko–pomorskim.
7
Fabian Wapczyński (zm. 1654/55), zob. testament Michała Mełdzyńskiego, dok. nr 24, przyp. 16.
8
Zap. Anna Paprocka, ksieni benedyktynek chełmińskich 1640–1651, brak danych po 1651, M. Borkowska, Leksykon polskich ksień benedyktyńskich, Niepokalanów 1996, s. 114–115; Borkowska,
Leksykon zakonnic I, s. 243.
9
Jakub Elzanowski (zm. po 1676), syn Joba i Elżbiety Głuchowskiej. W 1655 r. Jakub kwitował Waleriana Wapczyńskiego z tejże sumy zapisanej na Chełmońcu, Ostrowitym i Gajewie, APTor, AkTor–
Dominikanie 34, k. 245; APTor, AKTor–Dominikanie 36, k. 326.
3
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czyński nie dał zł 250, tedy mu na ten rok przyjdzie dać. Ojcom wzwyż napisanym
[s. 213] dominikanom do Chełmna zł 2 000, od których czynszu przychodzi zł 140
na rok. Nie winno się im za przyszły rok nic. Ojcom Societate Iesu grudziądzkim
1 000 zł, od którego czynszu na rok zł 70, za przeszły rok winno się im i od domu
najętego w Grudziądzu za rok zł 60, w czym rydwan i z suknem, garniec gorzałczany i kotły, które są w Grudziądzu daję. Pani Jumalskiej od 1 000 zł czynszu na rok
zł 70 dawać (ale za przeszły rok już wzięła), aż do jej śmierci, a potem ojcom Societate Iesu grudziądzkim, którym ten 1 000 zł na Chełmincu zapisany jest i 1 000 zł
i czynsz do niego zł 70 ma należeć, jako ja tym testamentem moim zeznawam. Panu
Filipowi Pawłowskiemu 500 zł, a Panu Jadamowi z Panem Krzysztofem zł 400,
bo już wzięli w roku przeszłym tysięcznym sześćsetnym pięćdziesiątym trzecim
zł 600. U Pani Grugrowej, mieszczki grudziądzkiej, kufel srebrny jest w zastawie
w zł 30, które się winny za śledzie Pani Zabickiej darowane [s]. Ślubny pierścień,
który ma kosztować zł 230 z rubinowym kamieniem i tak szacowany jest Panu
Walerianowi [s. 214] Wapczyńskiemu, siostrzankowi, oddać gdyż mu go naznaczył
jeszcze nieboszczyk małżonek, jako i ja też naznaczam i daję. Drugi pierścień od
Pani matki z tabinowym kamieniem Pannie Konstancji Skotnickiej10, siostrze mojej. Sukcesorom, to jest Panu Danielowi11 i Panu Pawłowi12 , synowi nieboszczyka
Pana Jeremiana, Skotnickim po 400 zł, które względem posagu mego onym oddać
potrzeba z majętności, co ja tym testamentem moim oddaję. Insze wszystkie rzeczy gdziekolwiek się znajdą przedać i na Msze święte i ubogim rozdać potrzeba.
U kupca w Toruniu Pana na imię Antoniego Krombergiera w zastawie jest łańcuch w ogniwkach 298 i para manelów pancerzowych, a druga para z rubinkami
26 sztuczek, na które dał zł 590 pol. Na to wywiozłam do niego żyta łasztów 2
i korcy 2, [za] które natenczas płaciło po zł 400. Wzięłam na to od niego rzeczami
zł 168 i gr. 20, w czym się referuję do kwitów i rekognicji Pana Antoniego, które
są w szkatule. Ten łańcuch jest zastawiony i manele większe od Pana Filipa Pawłowskiego u nas w 400 zł, od których ja [s. 215] musiałam interesse dawać od 100
po zł 12, na każdy rok przez trzy lata, kiedym go sama zastawić musiała. Który to
pomieniony łańcuch i oboje maneli ojcom Societate Iesu grudziądzkim, żeby sobie
wykupili tym testamentem, odliczam i daję. Od studentów, to jest Pana Stanisława
Kopyckiego za półtora kwartału zł 54, od Pana Grudowskiego także zł 60 z Panem
Pawłowskim do porachowania.
To wszystko żeby się tak stało, jako ja tu tym testamentem roboruję, proszę.
Żeby zaś kto śmiał ten mój testament inwalidować, co zawaruj Panie Boże, moja
to ostatnia wola jest za defensory i oraz egzekutory tego mego testamentu obieram

Konstancja Skotnicka (zm. przed 1696), siostra testatorki, później żona Samuela Kołłątaja (Kołontay) trybuna krzemienieckiego, APTor, AKTor–Dominikanie 38, k. 337.
11
Daniel Skotnicki (zm. po 1679), brat testatorki, APTor, AkTor–Dominikanie 34, k. 282v; APTor,
AkTor–Dominikanie 37, k. 240.
12
Paweł Skotnicki (zm. po 1682), syn Remigiana (Jeremiana) i Jadwigi Trzcińskiej, bratanek testatorki, APTor, AkTor–Dominikanie 38, k. 92, 96.
10
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sobie, ponieważ [w] pobliżu pokrewnych nie mam, JMP Fabiana Wapczyńskiego,
szwagra mego, JMP Ludwika Borowskiego13, krewnego nieboszczykowskiego,
także JMP Hugona Wapczyńskiego14, brata i opiekuna, Waleriana Wapczyńskiego.
Którym to pomienionym PP egzekutorom daję taką władzę, moc i wszelaką plenipotencję tym testamentem moim, żeby oni tym wszystkim dysponowali, rządzili,
żeby to było naprzód z chwałą Bożą i z ukontentowaniem wszystkich pomienionych
i wzwyż napisanych osób. Amen.
U JMP Wiesiołowskiego Zygmunta15 para kobierców [s. 216] adziamskich, nowych, pożyczanych po 13 tal. twardych jeden. W Golubiu Komorski, mieszczanin,
winien zł 100 pożyczanych, przez 5 lat, w księgach golubskich to zapisano.
(–) Krystyna z Kotnik Pawłowska ręką własną
(–) X. Grzegorz Relikowski, wikary grudziądzki, testis praesens
(–) Fabian Wapczyński ręką swą
(–) Ludwik Borowski jako świadek przy tym będący
(–) Stanisław Kopycki jako świadek proszony

Ludwik Borowski, być może tożsamy z synem Stanisława, właścicielem części Białochowa i Białochówka w 1639, APGd, DzierzGr 2/1, k. 430, 782v.
14
Hugo Wapczyński (zm. przed 1661), syn Fabiana i jego pierwszej żony Anny Parzniewskiej, przyrodni brat Waleriana, ADPelp, Monastica, Toruń–Dominikanie 1, k. 47; APTor, AkTor–Dominikanie 34, k. 247; APTor, AkTor–Dominikanie 35, k. 33.
15
Zygmunt Wiesiołowski (zm. po 1675), APByd, AmChojnic 134, s. 207.
13

68. Testament Mirosława Konarskiego, podkomorzego malborskiego
Gdańsk, 16 I 1656, 13 i 20 X 1657
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu do ksiąg konsystorza gdańskiego, ADPelp, G–12, k. 320v–
–322v (testament), k. 323–325 (kodycyle). Testament do wpisu przedłożył 14 I 1658 Piotr Czapski,
świadek spisania drugiego kodycylu, który kopię otrzymał od syna zmarłego testatora, Mirosława
Konarskiego.

[k. 320v] In nomine Sanctae Individuae Trinitatis.
Uważając teraźniejszą wojnę i rozterki prowincji naszej, wiedząc do tego jako
żywot ludzki jest śliski, a jako godzina śmierci niepewna, na śmierć nie masz nic
pewniejszego, umyśliłem tym krótkim testamentem moim wolę moją1 w rzeczach
i lichem zbiorem moim wyrazić i jakaby dispositia woli mojej być miała, opisać2.
II wojna północna, tzw. potop szwedzki.
Mirosław Konarski (zm. między 20 X 1657 a 14 I 1658), syn Augustyna i Elżbiety Jackowskiej z Bąkowa, chorąży pomorski 1618–1630, podkomorzy malborski 1630–1656 (–1657), 1v. przed 19 X 1617
mąż Zofii Konopackiej, 2v. przed 1630 mąż Doroty Żalińskiej, pochowany najpewniej w Gdańsku
1
2
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Dziękuję naprzód Panu Bogu jako Twórcy memu za to, że mi się dał w katolickiej powszechnej wierze urodzić, dziękuję Mu i za to, że mię w niej przez ten
wiek życia mego do tych czasów chował. Nadzieję w tymże Bogu moim pokładam,
że mię i do końca i do zgonu wieku mego w niej będzie chował. Dziękuję Mu i za
wszystkie dobrodziejstwa Jego, które mi nad moje zasługi oświadczał. Dziękuję
za błogosławieństwo Jego św., że mię i potomkiem i dobrem mieniem ubogacił.
Wszystko to czego mi do szafunku powierzył Onemu oddaję, [k. 321] Onegoż proszę, aby surowego po mnie rachunku szafowania mego nie wyciągał, ale jako Pan
dobrotliwy duszę moję w ręce Swoje przyjął, a jako Pan miłosierdzia nie patrząc na
grzechy moje, z wielkiego miłosierdzia Swego wziąć mię i duszę moją do przybytków wiecznych.
Ciało moje grzeszne oddaję ziemi, gdzieby jednak leżeć i odpoczywać miało,
nie wiem, ponieważ sobie człowiek jako godziny, tak miejsca śmierci naznaczyć nie
może. Tego bym jednak życzył i oto proszę, aby przy kościele zakonników których
odpoczywać mogło w kaplicy jakiej, do której per modum funduszu 1 200 zł naznaczam, także kobierce i opony, aby w tej kaplicy nad ciałem moim były, prosząc
o to wielce, aby się Msze święte za duszę moją dwa razy w tydzień odprawować
mogły. Naznaczam także 1 000 zł ojcom zakonnikom do Wajerowa3. Ten 1 000 zł
odbierać, który mam u JMP Heydestyna Jana 4, o czymem już JM mówił, a użyczyli
mi zdrowia Pan Bóg na czas jaki, tedy to skończę sam z nimi. Leguję wszystkie
mobilia moje córkom moim, Helenie Czapskiej5 i Teofili Borzejewskiej6. Sumy jest
teraz w szkatułach moich 12 000 zł we złocie, z tych trzeba dać będzie do kościołów
i szpitalów 600 [k. 321v] zł, na różne miejsca: z tych dać będzie [trzeba] i te 1 200 zł
do kaplicy, gdzie ciało moje grzeszne odpoczywać będzie, do ojców do Wajerowa
po śmierci mojej zaraz posłać trzeba, aby za duszę moją i na potem odprawowali, gdyżem tak z nimi postanowił, że za ten 1 000 zł zawsze za mię jako za brata

u dominikanów, APPoz, BydGr 21, k. 244; APPoz, Majątek Czerniejewo — Skórzewscy, 931/2373,
s. 43; ADPelp, G–12, k. 320; APByd, AmChojnic 127, s. 515; APPoz, Majątek Czerniejewo — Skórzewscy, 931/2404, dok. 3 i 19; UPKr, nr 831 i 585; Boniecki, Herbarz XI, s. 49; SBPN II, s. 429,
w literaturze podawany mylnie jako syn Michała, wojewody pomorskiego, i Doroty Rembowskiej,
por. J. Kowalkowski, Kręgi rodzinne Reinholda Heidensteina i Ertmundy Konarskiej, poślubionych
w 1597 roku. Przyczynek do dziejów szlachty pomorskiej na przełomie XVI i XVII wieku, „Genea
logia. Studia i Materiały Historyczne” 19, 2007, s. 17–46.
3
Klasztor franciszkanów reformatów w Wejherowie.
4
Jan Reinhold Heidenstein (zm. 13 II 1673), syn Reinholda i Ertmundy Konarskiej, siostrzeniec testatora, 1658–1666 podkomorzy malborski, 1666–1673 kasztelan gdański, UPKr, nr 434, 586; PSB IX,
s. 341–342; SBPN II, s. 176–177, Oracki, Słownik I, s. 88.
5
Helena Konarska (zm. 14 VIII 1672), najstarsza córka testatora i jego pierwszej żony Zofii Konopackiej, przed 6 X 1634 poślubiła Piotra Czapskiego z Bąkowa, AAPoz, AZ 3/7a (AcN), k. 265;
APPoz, Majątek Czerniejewo — Skórzewscy 931/2365, k. 1.
6
Teofila Konarska (zm. po 24 IV 1670), druga córka testatora z pierwszej żony Zofii Konopackiej,
1v. żona Wojciecha Łosia (zm. przed 7 X 1653), chorążego chełmińskiego, 2v. żona Tomasza Kossobudzkiego, 3v. przed 15 II 1655 Krzysztofa Borzejewskiego, 4v. Wojciecha Gembarta, APTor, ASczan
9, s. 109; APGd, DzierzGr 2/4, s. 239; ADPelp, AmŚwiecia 1, s. 435.
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odprawować mają, którzy że mię in confraternitatem suam przyjęli, mniemam, że
to uczynią radzi.
Córce mojej Kempskiej7 odlecam wszystko srebro moje, od którego będzie przy
tym testamenciku regestr. A że tej sumy jako drugim córkom nie naznaczam, ta jest
tego przyczyna, że te z pierwszego małżeństwa niewielki posag wzięły, co ja nadgradzając a narzekania uchodząc, aby na potym syn mój8 z nimi do jakiego kłopotu
i prawa nie przyszedł, dlatego im tym kształtem nadgradzam. Z matką zaś Kempskiej9
więcej wziąn kłopotu niźli dobrego mienia, nie wspominam i pomocy, którą lichą
miał z niej w gospodarstwie ciężkim moim. Panu Samuelowi Konarskiemu synowcowi memu10 odlecam strzelbę, karetę, rydwany, skarbniki i konie wszystkie, suknie
także, oprócz rysiego włosianego kontusza, który i z guzami słudze mojemu Dembińskiemu odlecam, a małżonce jego tabinowy [k. 322] czarny kontusz ze wszystkim.
Także jest też zastawa JMP Jana Heidestina przy mnie, na którąm dał 4 000 zł, gdzieby tej nie wykupił, ażeby się już ta zastawa zostawać miała przy mnie, tedy rubinowe
zawieszenie także Kempskiej daję, a Borzejewskiej diamentowe. Gdzieby mi Pan Bóg
przed śmiercią poszczęścił, ażebym długi moje, których mam na 10 000 zebrał, tedy
o to proszę, aby do klasztorów i do szpitalów większą aukcją datku i odlecenia mego
było. Gdyż uważając jako mię Pan Bóg błogosławił i jako w wielkich trudnościach
ratował, zeszło by się było, abym Panu Bogu dziesięcinę zbioru mego oddał, co się nie
stało, życzyłbym aby się teraz zbiorku mego nagrodziło.
Egzekutorów tego testamentu mego czynię JMP Jakuba Konopackiego11 kasztelana elbińskiego i JMP Jana Konarskiego12 wojewodzica malborskiego, którym jeśli
będzie z czego dać honorarium, proszę aby dane było. Proszę ja IMM, aby przez tę
miłość, którąm za żywota doznawał, doznał i teraz, aby się woli tej ostatniej mojej
we wszystkiem dosyć stało.
A dziatki też moje zaklinam pod zatraceniem duszy [k. 322v] ich, aby we wszystkim dosyć się stało ostatecznej woli mojej przez nie. Waruję też to sobie, abym miał
przez wszystek czas dalszego życia mego ten testament emendandi, corrigendi et
immutandi facultatem, który tak ważny mieć chcę jakoby in forma iuris firmissima
był uczyniony, gdyż dla niebezpiecznych czasów przez nieprzyjaciela koronnego nie
Zofia Konarska (zm. po 24 IV 1670), córka testatora z drugiej żony Doroty Żalińskiej, 1v. przed 1652
żona Stanisława Kępskiego, 2v. żona Jana Kryskiego starosty raciążskiego, ADPelp, AmŚwiecia 1,
s. 433–434; APPoz, Majątek Czerniejewo — Skórzewscy 931/2404, dok. 3.
8
Mirosław Konarski (zm. przed 17 X 1668), syn testatora i jego drugiej żony Doroty Żalińskiej,
A DPelp, AmŚwiecia 1, s. 254; Boniecki, Herbarz XI, s. 49.
9
Dorota Żalińska (zm. po 1650), córka Samuela z Żalna i Katarzyny Tarnowskiej, przed 1630 druga
żona testora, APByd, AmChojnic 131, s. 352; APPoz, Majątek Czerniejewo — Skórzewscy 931/2404,
dok. 3 i 19; APTor, ASczan 20, s. 33–39.
10
Samuel Konarski (zm. po 20 VII 1656, a przed 1659), syn Jana Konarskiego i Zofii Kostczanki,
bratanek stryjeczny testatora, TD, Grodzkie i ziemskie >Nakło >Część 1, 4520 (Nr 227) 1653; TD,
Grodzkie i ziemskie >Poznań >Inskrypcje > XVII wiek, 5349 (Nr 152) 1659,
11
Jakub Oktawian Konopacki, kasztelan elbląski, mąż siostrzenicy testatora, Zofii Heidenstein,
zob. też. testament Teresy Elżbiety z Konopackich 1v. Szczepańskiej, 2v. Branickiej, dok. nr 99, przyp. 5.
12
Jan Konarski (zm. przed 1678), syn brata stryjecznego testatora, Samuela wojewody malborskiego
i jego trzeciej żony Izabeli Karnkowskiej, Boniecki, Herbarz XI, s. 51.
7
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może tak człowiek rebus suis consulere, jakoby czasem trzeba było. Konkludując legata mea Panu Bogu Zbawicielowi memu duszę i życie moje i śmierć moją w opiekę
Jego św. polecam, Najświętszej Panny o przyczynę prosząc. Przepomniałem syna
mego, któremu nic nie odkazuję, dosyć jemu[m] dał, bom mu prace krwawe moje
w majętnościach oddał, parcat Deus jako się na nich rządzi. Życzyłbych mu, aby
Panu Bogu lepiej służył, azaliby dał Pan Bóg rządy lepsze.
Datum we Gdańsku 16 Januarii [16 I] roku Pańskiego 1656.
(–) Mirosław Konarski podkomorzy malborski
Po napisaniu testamentu tego, wspomniałem sobie teraźniejszą ruinę dóbr moich, z którychże żadnej intraty nie biorę, przyjdzie podobno cokolwiek z tej sumy
uronić co czas dalszy pokaże, jakoż już do tego przychodzi mi nic z intraty z Gruppi13 nie biorąc.
(–) Balcer Doręgowski sędzia szłuchowski14 jako świadek
(–) Jan Heidestin na Soleczyn[i]e15 jako świadek
(–) Fabian Niewieściński16 jako świadek
Oryginał tego testamentu powierzony jest mi, który ad requisitionem Pana Piotra Czapskiego17, temuż ma być oddany.
(–) Mirosław Konarski
a. Kodycyl do testamentu Mirosława Konarskiego,
podkomorzego malborskiego

Gdańsk, 13 X 1657
ADPelp, G–12, k. 323–323v.

[k. 323] W imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Ostatniej woli mojej testament in toto aprobuję z tą melioracją. Ojcom bernardynom zapisuję i leguję czynsze moje zatrzymane na majętności Grupie, przez 3 lata
zatrzymanie, aby in vim perpetui census po 6 zł ode sta, aby im były oddawane na
każdy rok na św. Jan Chrzciciel [24 VI] ojcom bernardynom do klasztoru nowskiego z takiej sumy, jaka ex vim privilegiorum olęderskich należy dań. Sukesorów
swych oneruję i kto by był posesorem grupskiej majętności, aby zapisał in forma
iuris firmissima jaką sumę, jaką per triennium patebit ex quietationibus, cum ea
obligatione, aby 3 Msze na tydzień za duszę moją mieli. Kto by był posesorem Grupy, sukcesorów moich obowiązuję, aby kaplicę przy kościele ojców bernardynów
w Nowem dał zmurować [k. 323v] najdalej we 4 lata. To com legował w pierwszym
Grupa, wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.
Baltazar Doręgowski, sędzia ziemski człuchowski 1645–1664, UPKr, nr 369.
15
Sulęczyno, wieś w pow. kartuskim, woj. pomorskim.
16
Fabian Niewieściński, zob. testament Grzegorza Debrzyńskiego, dok. nr 61, przyp. 21.
17
Piotr Czapski z Bąkowa (zm. 15 VII 1663), syn Sebastiana i Małgorzaty von Felden Zakrzewskiej,
przed 6 X 1634 poślubił Helenę Konarską (zm. 4 VIII 1672), córkę testatora. KKTor, rkps TN–69
(AcN), k. 265; APPoz, Majątek Czerniejewo — Skórzewscy 931/2365, k. 1 i 5; ADPelp, G–12, k. 320.
13
14
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testamencie JMP Samuelowi Konarskiemu, który umarł18, tedy teraz synowi memu
leguję i to też mieć chcę, aby melioratio była posagów córkom moim, osobliwie Pani
Helenie Czapskiej, także Pani Teofili Borzejewskiej, córkom moim miłym habita
ratione, żem dóbr zostawił ponad 100 000 samemu synowi, a oni tylko po 7 [000]
wzięli posagu, tedy teraz tą ostatnią wolą moją mieć chcę, aby im każdej z osobna
po 6 000 z grupski majętności dał i rzetelnie zapłacił syn mój. A przy tym błogosławieństwo ojcowskie na nich wlewam, Pana mego prosząc, aby onych i z dziatkami
błogosławił i szczęścił, aby za duszę dobrze czynili, tego żądam, który scrypt ostatniej woli mojej tak mieć chcę ważny, jakoby coram actis autenticis był uczyniony,
któremu żadna dawność szkodzić nie ma. A dla lepszej ważności ręką swą podpisałem i pieczęć przycisnąłem.
Działo się we Gdańsku, dnia trzynastego miesiąca października roku tysiącznego sześćsetnego pięćdziesiątego siódmego.
(–) Mirosław Konarski p[odkomorzy] malborski
b. Kodycyl drugi do testamentu Mirosława Konarskiego,
podkomorzego malborskiego

Gdańsk, 20 X 1657
ADPelp, G–12, k. 323v–325.

[k. 323v] W imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Ostatniej woli mojej testamentu in toto aprobuję [k. 324] z tą melioracją. Ojcom
bernardynom zapisuję i leguję z czynszów moich grupskich zatrzymanych 2 000 zł
do tych com legował w najpierwszym testamencie, która suma aby była zapisana
wyderkiem in forma iuris firmissima na Grupie do klasztoru nowskiego, od której
sumy zapisanej wedle pierwszego testamentu i teraźniejszych 2 000 zł, czynsz płacić powinno będzie po 6 zł, odjęto ojcom bernardynom do klasztoru nowskiego na
każdy rok na św. Jan Chrzciciel [24 VI] cum ea obligatione, aby każdy tydzień Msze
św. dwie za duszę moją odprawowane były, proszę. Com namienił w testamencie,
kaplicę murować, to abroguję niniejszym testamentem moim i nie chcę onerować
sukcesorów moich, jednak aby za duszę moją dobrze czynili i Wielmożnego Pana
za mnie prosili, pomnąc na słowo Zbawieciela mego, bądźcie miłosierni, chcecieli
sami miłosierdzie otrzymać. Ojcom dominikanom konwentu gdańskiego za pracę
i posługę ich leguję 300 zł pol. i na Mszę św. z czynszu grupskiego. To com legował
w pierwszym testamencie JMP Samuelowi Konarskiemu, który umarł, tedy synowi memu leguję. Ciało moje jako z ziemi ulepione, tejże matce oddawam, chcąc,
[k. 324v] aby w kościele ojców dominikanów podług pierwszego testamentu mego,
podług obrzędów Kościoła powszechnego, przez [s] wszelkiej pompy poczciwie we
Gdańsku pochowane było. Długów żadnych, abym na się zaciągnać miał, nie wiem,
ani znam, oprócz sumy ad fidele depositum Panu Krasierowskiemu, sumy 340 zł,
18

Zob. wyżej przyp. 10.
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na com dał rekognicję swoją, aby jemu były jako najprędzej oddane. Te są przy srebrze moim w skrzyni gotowe. Z tym się oświadczając przed Majestatem strasznego
sędziego, iż w wierze katolickiej powszechnej, w którym się urodził i w niej się
kochał, gdy czas wyroku i godzina Bożego nade mną egzekwowana będzie, zejść
z tego świata i umierać chcę i pragnę, prosząc Majestatu Jego św., aby nie pomniał
na wielkość grzechów moich, ale na wielkie miłosierdzie Swoje i obietnice wzdychającym do sobie, nie dla zasług moich, do których się jako grzeszny nie znam,
ale dla zasług i najdroższego krwi wylania Zbawiciela mego duszę moją do chwały
Swojej św. przyjąć raczył. Dziatki moje żegnam, ojcowskie błogosławieństwo na
nich wlewam, aby za duszę moją Pana Boga prosili i dobrze czynili, żądam. A ten
scrypt mieć chcę ważny, jakoby coram actis autenticis [k. 325] był uczyniony, na co
się ręką swą podpisuję, a pieczęć przycisnąłem.
Datum w Gdańsku die vigesima Octobris anno millesimo sexcentesimo quinqua
gesimo septimo [20 X 1657].
(–) Mirosław Konarski pod[komorzy] malb[orski]
(–) Piotr Czaspki [s] jako świadek
(–) Mirosław Konarski19 jakom przy tem był mpp

19

Syn testatora, zob. przyp. 8.

69. Testament Stanisława Mikołaja Konarskiego, starosty kiszewskiego
Obóz pod Warszawą, 20 VI 1656
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu do Metryki Koronnej oblaty z ksiąg z grodzkich warszawskich
z 20 VI 1656, AGAD, MK 199, k. 38v–40. Testament do wpisu przedłożył 20 VI 1656 Samuel Konarski, brat stryjeczny testatora, egzekutor. Dokument wzmiankowany: Czaplewski, Senatorowie, s. 104.

[k. 38v] W imię Trójcy Przenajświętszej, Amen.
Ja, Stanisław Mikołaj Konarski1 starosta [k. 39] kiszewski, JW niegdy Pana
Samuela Konarskiego2 wojewody malborskiego, kiszporskiego i kiszowskiego starosty syn pozostały, czując się być śmiertelności podległym, zawsze a osobliwie
przy teraźniejszym słabym zdrowiu moim, w którym mię Bóg mój chciał mieć, aby
około ruchomej substancji mojej trudności jakiej nie było, taką o niej czynię dyspozycję i ostatnią deklaruję wolę moją.
Nadpisane.
Stanisław Mikołaj Konarski (zm. 20 VI 1656), syn Samuela i jego trzeciej żony Izabelli Karnkowskiej, starosta kiszewski. Zmarł w czasie oblężenia zajętej przez Szwedów Warszawy przez wojska
pod królem Janem Kazimierzem, AGAD, MK, 199, k. 38v; Czaplewski, Senatorowie, s. 104.
2
Samuel Konarski, wojewoda malborski, zob. testament Samuela Konarskiego, dok. nr 41, przyp. 1.
a

1
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Naprzód za duszę moją na chwałę Bożą do kościoła topolińskiego3 leguję zł pol.
600. Item do szpitala tamecznego na ubogich zł pol. 200. Winienem spólnie z rodzonemi mymi posag siostrze rodzonej naszej JMP starościnie nieszawskiej4, aby tedy
ten posag IMPP bracia tak z mojej, jako i swoich części (ponieważ im sortem meam
zupełną zostawuję) jako najprędzej zapłacili, pilnie żądam i upraszam. Nadto, sama
winienem JMP Samuelowi Konarskiemu5, stryjecznemu memu długu od JMP podkomorzego malborskiego6 przekazanego zł pol. 200 wedle membranu mego danego
JMP podkomorzemu. Wola tedy jest moja, aby ten dług nieodwłocznie był zapłacony JMP stryjecznemu memu, któremu przy tym na znak miłości braterskiej mojej
i wdzięczności za wszytkie starania i pieczołowania jego około spraw moich i około
mię samego po wszytkie czasy, a mianowicie w tym słabym zdrowiu moim bratersko
oświadczone, miednicę moją srebrną mniejszą z nalewką, pucharków 12 srebrnych
złocistych w kapę robionych i szablę blachmalową, z którąm sam chodził, odkazuję. JMP Powalskiemu7 winienem zł 100 za konia, na co i skryptu żadnego nie ma
ode mnie. JMP Jakubowi Mężyńskiemu porucznikowi JMP Rokitnickiego zł 400
także za konia. JMP Zakrzewskiemu8 podczaszemu inowrocławskiemu winienem
zł pol. 300 bez rekognicji, aby się tedy i tym wszytkim IMM nieodwłoczna stała
satysfakcja, ta jest wola moja. Na co też kto pokaże abo ręczny skrypt mój, abo zapis
z ksiąg którychkolwiek przez mię zeznany, aby każdy jako to JMP Myciańska, Pan
Jan Ostrowicki9 i kto by się kolwiek inny takowy znalazł, skuteczną i nieodwłoczną
miał satysfakcję, a Panu Ostrowickiemu samemu i prowizja od długu jemu należytego, przez dwie lecie zatrzymana, żeby była zapłacona, chcę mieć.
Czeladzi mojej, Panu Wojciechowi Szamborskiemu przychodzi ode mnie zasłużonego zł pol. 345, któremu zasłużonego w to nie inkludując żupan aksamitny szkarłatny odkazuję. Panu Kowalkowskiemu słudze także memu przychodzi się także ode
mnie zł 195, któremu kontusz aksamitny zielony w kontentacji leguję. Aby tedy to
co u mnie zasłużyli i com im w kontentacji odkazał nieodwłocznie ich doszło, pilnie żądam i proszę. Panu Mikołajowi Bogurskiemu wiedzieć nie mogę com winien,
ale cokolwiek będzie według sumienia swego i rachunków słusznych dedukował,
aby w tym wszytkim był ukontentowany. Także Wróblewskiemu słudze memu i innej czeladzi, jako to muzyce, kucharzom, pachołkom, masztalerzowi, myśliwcowi,

Kościół par. w Topolnie, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie.
Helena Konstancja Konarska (1636–po 1663), córka Samuela i Izabelli Karnkowskiej, 1v. żona
Jakuba Sumińskiego, 2v. żona Krzysztofa Koryckiego starosty nieszawskiego, chorążego kijowskiego, później podkomorzego chełmińskiego, TD–Metrykalia >Katolickie> Część 3, 19010 (Tuczno)
1636.14/X.; UPKr, nr 229; APGd, DzierzGr 2/5, k. 79v; PSB XIV, s. 138–141 (Krzysztof Korycki).
5
Samuel Konarski zob. testament Mirosława Konarskiego, dok. nr 68, przyp. 10.
6
Mirosław Konarski, podkomorzy malborski, stryj testatora, zob. testament Mirosława Konarskiego, dok. nr 68, przyp. 2.
7
Zap. Marcin Lewalt Powalski (zm. po 20 VI 1656), przed 16 VI 1625 mąż Katarzyny Konarskiej, siostry
testatora, późniejszy ławnik mirachowski (ok. 1650), APByd, AmChojnic 130, s. 322; UPKr, nr 759.
8
Zap. Stanisław Zboży Zakrzewski, podczaszy inowrocławski 1642–1653 (–1656),UKuj, nr 697.
9
Niemożliwy do jednoznacznej identyfikacji.
3
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woźnicom, piekarzowi i innej czeladzi dworskiej, cokolwiek się pokaże, być winno
wedle porachowania, aby nieodwłocznie każdemu z nich oddane i zapłacone było.
Na usłudze przy boku moim zostając w potrzebie z nieprzyjacielem pod Gniewem10 zginął Pan Rycharski, [k. 39v] który miał u mnie zasłużonego zł pol. 600,
zaczym aby te zasługi jego, abo do kościoła topolińskiego, abo temu kto się z sukcesorów jego do tych zasług odzowie, oddane bez odwłoki były, proszę. Pan Aleksander
Strzyżewski, który pod Toruniem przy boku moim w potrzebie zginął11, miał u mnie
za konia zł 100, pieniędzy gotowych zł 65, za dwie suknie zł 30, z osobna rządzik suty
z pochwami pstrozłocisty, który jest u Pana Dadziboga Mosczyńskiego12 pożyczanym
sposobem, miał i zasłużonego nadto na zł 300, aby tedy i ten rządzik odszukano i z tą
wespół substancją jego, którą miał przy zasługach swoich u mnie do kościoła topolińskiego za duszę jego oddać, ponieważ się do tego nikt z krewnych nie odzywa, żądam.
Nieboszczykowi Błażejewskiemu słudze memu nie wiem com winien, ale cokolwiek
pokaże mu się być winnego, także i Panu Gorskiemu za konia zł 83 i zasłużone za
rok, aby było oddane bez odwłoki, gdy się o to upomni, proszę. Delicki miał suknie,
rządzik, szablę oprawną i inne rzeczy, także i zasług u mnie na 120 zł, aby tedy to
wszystko, supellex krewnym zasłużone kościołowi topolińskiemu za duszę nieboszczykowską oddane było, proszę. Winienem jeszcze Panu Racieckiemu towarzyszowi chorągwie mojej za konia zł 60, aby tedy i ten w długu swoim jako najprędzej
był ukontentowany, pilnie proszę. Zostawuję na to wszytko i sortem meam IMPP
rodzony[m] i klejnoty, także złoto, srebro, rynsztunek wojenny i splendecje różne, tak
w zastawach gdziekolwiek będące, jako i od zastaw wolne, a przed nieprzyjacielem za
wiadomością Pana Wojciecha Szamborskiego poufałego sługi mego i Pana Mikołaja
Bogurskiego w pewnym miejscu zachowan[e]. Obicia, suknie, futra, konie, miedź,
cynę, sprzęt domowy i wszytkie dobra moje ruchome, prócz tych, które się osobom
wyżej mianowanym odkazały i nieruchome zostawuję i dług u JMP Lniskiego arendarza starostwa mego kiszewskiego, który mi względem arendy co zostaje winien
i co oddał patebit z rachunków Pana Bogurskiego i Pana Galimskiego, bo ci wiedzą
o wszytkich transakcjach moich z JMP Lniskim.
Opiekunami i egzekutorami tej ostatniej woli mojej czynię JMP Mirosława Konarskiego podkomorzego malborskiego, stryja mego, JW JMP Weyhera13 wojewodę

Zap. chodzi o bliżej nieznane działania wojenne z końca 1655 lub początku 1656 podczas zajmowania Prus Królewskich przez wojska szwedzkie. Testator (wzmiankowany jako Mikołaj Konarski)
stanął na czele jednej z chorągwi zaciągniętej uchwałą sejmiku w Malborku w lipcu 1655 i podjął
działania wojenne, J. Wimmer, Wojsko polskie w II połowie XVII wieku, Warszawa 1965, s. 94.
11
Brak jakichkolwiek informacji o potyczkach ze Szwedami pod Toruniem. Być może była to własna
inicjatywa chorągwi Konarskiego. Toruń skapitulował 5 XII 1655 bez podjęcia działań wojennych,
Historia Torunia, t. 2, cz. 2, s. 155–156.
12
Dadźbog (Teodor) Moszczeński (zm. między 1682 a 1689), sędzia grodzki bydgoski, TD, Monografie, Moszczeńscy h. Nałęcz, s. 2.
13
Jakub Wejher (zm. 1657), wojewoda malborski 1643–1657, zob. testament Grzegorza Debrzyńskiego, dok. nr 61, przyp. 8.
10
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malborskiego, JMP Stanisława Karnkowskiego14 kasztelana dobrzyńskiego, JMP
Adama Przeworskiego15 sędziego ziemskiego mirachowskiego, JMP Samuela Konarskiego brata stryjecznego mego rodzonego, IMPP braci: Jana16, Andrzeja17, Adama18, rodzonych braci moich, JMP Fabiana Niewieścińskiego19. Przez miłość Bożą
upraszając IMM, a rodzonych moich sumieniem obowiązując, aby tę ostatnią wolę
moją we wszytkim do skutku jako najprędzej przywodzili, za co sam Pan Bóg sowitą każdemu będzie nagrodą.
Działo się w obozie pod Warszawą20, dnia dwudziestego miesiąca czerwca roku
Pańskiego tysiąc sześćset pięćdziesiątego szóstego.
(–) Mikołaj Konarski mpp
Przy bytności mojej pisany i chorego [k. 40] JMP Mikołaja Konarskiego starosty
kiszewskiego podpisany ten testament. Na co się i ja zesłanym na to będąc od JKM21
Pana mego Miłościwego, jako przy tym będący podpisuję.
(–) Wojciech Alojzy Zieleński s[ekretarz] k[rólewski] mpp
(–) Adam Przeworski jako przyjaciel przy tym będący mpp
(–) Fabian Niewieściński jako przy tym będący mpp
(–) Samuel Konarski jako przy tym będący mpp
(–) X. Dobrogost Znenensis ordinis praedicatorum mpp

Samuel Karnkowski, brat stryjeczny matki testatora, 1642–1655 kasztelan dobrzyński, UKuj,
nr 1437; Boniecki IX 269–270.
15
Adam Przewoski (Przeworski), 1630–1669 sędzia ziemski mirachowski, 1652–1654 wicewojewoda
pomorski, UPKr, nr 813 i 1548.
16
Jan Konarski, zob. testament Mirosława Konarskiego, dok. nr 68, przyp. 12.
17
Andrzej Konarski (zm. 9 I 1688), brat testatora, dzierżawca Tuczna w pow. inowrocławskim (od
24 IV 1646), miecznik ziem pruskich 1676–1677, podkomorzy pomorski 1677–1687, pochowany w Topolnie 22 II 1688, I. Pokorski, Koło Konarskie w Wielmożnym Jego Mości Panu Andrzeju z Konarzyn
Konarskiemu podkomorzemu pomorskiemu w dzień pogrzebu (…) roku Pań. 1688 dnia 22 lutego (…),
Oliwa 1689; Encyklopedia kościelna…, t. 18, s. 498; Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1659–1666, cz. II, wyd. Z. Górski, J. Pakulski, A. Tomczak, Toruń 1996, s. 310; UPKr, nr 956
i 878; S. Kościelak, Z. Kościelak, Tuczno. Z dziejów wsi kujawskiej, Gdańsk 2002, s. 42.
18
Adam Zygmunt Konarski (1634–1685), brat testatora, sekretarz królewski, 1658 kanonik płocki, od
1665 kanonik warmiński, 1678 proboszcz warmiński, Kopiczko, Duchowieństwo, s. 158–159.
19
Fabian Niewieściński, zob. testament Grzegorza Debrzyńskiego, dok. nr 61, przyp. 21.
20
Obóz wojskowy pod Warszawą w czasie oblężenia zajętej przez Szwedów stolicy przez wojska Jana
Kazimierza, zob. przyp. 1.
21
Jan Kazimierz Waza.
14
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70. Testament Jana Świętosławskiego, skarbnika ziemi dobrzyńskiej
Gdańsk, 16 VIII 1657
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu do ksiąg konsystorza gdańskiego, ADPelp, G–12, k. 264–269v.
Testament do wpisu przedłożyli 5 X 1657 Piotr Czapski i Michał Schuman, mieszczanin i kupiec gdański, egzekutorzy.

[k. 264] W imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.
Ja, Jan Swiętoslowski1, skarbnik ziemi dobrzyńskiej, nie będąc żadną chorobą
albo niemocą złożony, owszem, na ciele i zmysłach dobrze zdrowym, pamiętając
tylko na słowa Zbawiciela mówiącego w osobie dziesięciu Panien do wszystkich:
Czujcie, albowiem nie wiecie dnia ani godziny, to jest zejścia naszego [k. 264v], dlatego ja one sobie osobliwie tych czasów gniewu Pańskiego przypominając i często
pr[zed] oczy kładąc, a chcąc jako mogę rozpor[zą]dzenie chudoby mojej uczynić
i dobra na czas od Twórcy mego do szafowania powierzone za duszę moją obrócić,
taką czynię ostatniej woli mojej dyspozycję.
Naprzód z tym się oświadczam przed Majestatem strasznego sędziego, iż w wierze katolickiej powszechnej, w którejem się urodził, a którym jako syn posłuszny
słuchał i kochał w niejże gdy czas i godzina wyroku Boskiego nade mną egzekwowana będzie, zejść z tego świata i umierać chcę i pragnę, prosząc Majestatu Jego św.
aby nie pomnieć na wielkość grzechów moich, ale na wielkie miłosierdzie Swoje
i obietnicę wzdychający do Siebie uczynione nie dla jakich zasług moich, do których
się jako grzesznik nie znam, ale dla zasług i najdroższego krwi Zbawiciela mego
wylania, duszę moją acz niegodną do chwały Swej przyjąć raczył. Ażeby mi z krewkości ludzkiej lub z umysłu lub z nieostrożności przeciw bliźniemu swemu sprawy
albo słowa pochodzące przeszkodą nie były ku pożądanemu kresowi, tedy każdego
takowego tak przyjaciela jako nieprzyjaciela dla miłości Chrystusowej upraszam
[k. 265], aby mi odpuścić raczył stosując się do woli Pańskiej, którą chce i rozkazuje,
abyśmy odpuszczali naszym winowajcom.
Ciało zaś moje jako z ziemi ulepione tejże matce oddawam chcąc ubi w kościele
ojców karmelitów przed ołtarzem Najświętszej Panny Maryi jako szczególnej patronki i opiekunki mojej, podług obrzędów Kościoła powszechnego, bez wszelakiej
pompy poczciwie we Gdańsku pochowane było. A gdyby odległość miejsca lubo
insze trudności do tego przeszkodą były, tedy IMPP egzekutorów niżej specyfikowanych pilnie i usilnie upraszam, aby na miejscu jakim poświęconym, możnali w kościele katolickim pogrzebione, ostatniej trąby głosu Pańskiego oczekiwało.
A na pogrzeb ciała mego grzesznego resztę nad 1 000 zł wynoszącą, w szkatule
mojej u Pana Michała Szumana leżacą i co w szkatule mojej przy mnie będącej,
będzie się znajdowało, naznaczam.
Jan Świętosławski (zm. między 16 VIII a 5 X 1657), syn Jana i Elżbiety Ostromieckiej, skarbnik ziemi
dobrzyńskiej (nienotowany w spisach UKuj), zm. bezp. w Wirszowicach (dziś zap. Wierzchowo) pow. człuchowski, woj. pomorskie, APGd, DzierzGr 2/4, k. 249; APTor, ASczan 33, s. 38; ADPelp, G–12, k. 264.
1

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

260

Testamenty szlachty Prus Królewskich (70)

Długów żadnych abym na się miał zaciągnął nie znam ani wiem, chyba jeżeli
rodzice moi św. pamięci albo rodzeni2 , osobliwie Pan Paweł starszy, tedy w tej mierze referuję się do testamentu nieboszczyka rodzica, który ma być przy JMP Annie
Ludwikowej Grabskiej3 rodzonej mojej i do drugich, jeżeli jakie uczynione są przed
śmiercią PP rodzonych moich, w czym IMPP [k. 265v] egzekutorów upraszam, aby
za pokazaniem rekognicji lub zapisów, których ja dotąd żadnych nie zeznawałem,
aby oddane i każdemu zapłacone były. Dług zaś nam przychodzący najprzedniejszy
jest u JMP Piotra z Działynia Działyńskiego4, przez niego księgami kowalewskimi
na Zembowce5 zeznanej sumy pryncypalnej było na tym Zembowcu, ile pamiętać
mogę 13 albo 14 000. Jeżeli jednak przed śmiercią nieboszczyk Pan rodzic nasz inszego nie uczynił kontraktu, dlatego referuję się w tym, jako i w inszych rzeczach
do testamentu i zapisów, jeżeliby jakie świeższe potym zaszły. Drugi dług mamy
na wsi Żuławce6 i folwarku Borent7 nazwanym w powiecie gdańskim leżący, którą
vigore decreti tribunaliti prawnie ratione principalis summae super bonis suprascriptis przewiedzione trzymamy, jako o tym szerzej proces opiewa. Acz względem trudności prawnych strony majętności pomienionej stanął przed egzekucją
pewny kontrakt między IMPP Bąkowskimi8 jako dziedzicami a rodzicem naszym,
tedy vigore kontraktu tego (zachowując cale in suo robore procesy [k. 266] decretum tribunalis executionis) jeżeliby przy dziedzictwie PP Bąkowskich zostawić
chcieli successores meos, tedy rachowane ma być ta majętność w 17 000 zł, do tego
9 000 PP Bąkowskim dodać i dopłacić sukcesorowie moi będą powinni. A jeśliby
sami trzymać albo na kogo inszego tę majętność wzwyż mianowaną wlać chcieli,
tedy za odłożeniem sumy 24 000 zł pol. przez PP Bąkowskich sukcesorom moim,
sukcesorowie moi prawa swego ustąpić będą powinni. O sukcesjach po rodzonym
naszym Panu Pawle i po dwu ciotkach9 niechaj się wywiadują sukcesorowie moi
i onych dochodzą.
Paweł (zm. bezp. przed 28 VI 1656) i Piotr (zm. bezp. przed 3 I 1659) Świętosławscy, bracia testatora, APGd, DzierzGr 2/4, k. 249; APTor, ASczan 33, s. 38; APTor, ASczan 144, s. 30; APTor,
AkTor–Dominikanie 35, k. 1.
3
Anna Świętosławska (zm. bezp. przed 1664), siostra testatora, żona Ludwika Grabskiego, APGd,
DzierzGr 2/4, k. 249; APTor, ASczan 33, s. 38.
4
Piotr Działyński (zm. 1668), 1624–1651 podkomorzy dobrzyński, 1658–1663 kasztelan dobrzyński,
1663–1668 wojewoda chełmiński, starosta kowalewski, UKuj, nr 1438, 1561; UPKr nr 288; Niesiecki,
Herbarz III, s. 460; Boniecki, Herbarz V, s. 159; SBPN I, s. 372.
5
Zębówiec, wieś w pow. toruńskim, woj. kujawsko–pomorskim.
6
Żuławka, wieś w pow. gdańskim, woj. pomorskim.
7
Boręty, wieś w pow. malborskim, woj. pomorskim.
8
Być może chodzi o Karola, Pawła, Piotra, Mikołaja, Annę, Teofilę, Izabelę, Katarzynę i Teresę Bąkowskich, potomków Piotra z dwóch małżeństw z Zofią Działyńską i Izabelą Żalińską i spadkobierców Jana Bąkowskiego chorążego malborskiego i starosty kiszewskiego. Matka testatora Elżbieta
Ostromiecka była siostrzenicą wspomnianych Piotra i Jana Bąkowskich, z którymi Jan Świętosławski toczył wieloletnie spory o sumy na dobrach, APTor, AmT, Kat. II, IX–21, k. 269; APTor, AmT,
Kat. II, IX–24, k. 99, 103; APGd, DzierzGr 2/4, k. 249v.
9
Zap. chodzi o Annę Ostromiecką (zm. po 1625), żonę Jana Wiesiołowskiego, siostrę matki testatora
i może Dorotę Świętosławską, siostrę ojca, żonę Michała Ośmiałowskiego dowodnie zmarłą w 1660.
Była jeszcze jedna ciotka testatora, Zofia Świętosławska, żona Jana Świeżawskiego, lecz ta z całą
2
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Majętność wzwyż rzeczona Żuławka z folwarkiem, aby in direptione po śmierci
mojej nie poszła, zwłaszcza iż bliżsi pokrewni daleko rezydują, zlecam do wiernych rąk
szlachetnym PP IMM, JMP Adamowi Ruszkowskiemu stryjowi mojemu i Panu Janowi
Białochowskiemu10 tę majętność, ażeby dawszy znać Pani rodzonej mojej Annie Grabskiej, oną zawiadowali, a intratą z nią wespół dzielili się i za duszę moją dobrze czynili,
dając osobliwie na Msze święte do ojców karmelitów we Gdańsku będących. Którym to
ojcom karmelitom własnej pracy mojej w szkatule u Pana Michała Szumana11 naprzeciw
giełdzie w Langasie12 mieszkającego będący leguję i odkazuję zł pol. 500 na kościół albo
na ołtarz Najświętszej Panny podług ich woli i upodobania i za to Msze święte aby były
u nichże odprawiane. Item ojcom dominikanom na Msze święte [k. 266v] zł pol. 200.
Item ojcom jezuitom także [na] Msze święte zł 200. Item różnym ubogim zł 100, prosząc aby za duszę moją, rodziców i rodzonych Majestat Boski błagali. Suma tej legaty
wszystkiej czyni zł 1 000, a co by się na to w szkatule znajdowało na pogrzeb mój jakom
wyżej namienił i na komplanację ekspens podług dyspozycji asygnuję.
Zboża mam na spichrzu we Gdańsku u Pana Jana Prestinka żyta łasztów 9 i korcy 15, w którym contract jakowy stanął, w szkatule się znajdzie. Drugiego żyta
u Pana Michała Szumanna wzwyż rzeczonego jest łasztów 6, w którym także contract między nami uczyniony w szkatule zawarty u niegoż zostawa. Owca i grochu
cokolwiek u tegoż Pana Szumana się znajdzie, jego sumieniu powierzam. Które
to wszystko zboże, jeżeli będzie u ojców karmelitów we Gdańsku ciało moje pochowane, onym leguję i daruję, taką jednak kondycją, ażeby do kościoła swego co
znacznego na ozdobę sprawili albo na widerkauff sumę za zboże wzięte obróciwszy
fundationem pro anima mea a uczynili [k. 267] co discretioni i conscientiae onych
poruczam. A gdybym gdzie indziej był pogrzebiony, tedy za zboża IMPP egzekutorów spieniężone, połowicę dać do kościoła ojców karmelitów cum obligatione aliqua, drugą do kościoła gdzie bym leżał, także cum obligatione certa odkazuję.
Ochędóstwem zaś moim, którego regestr w szkatule mojej u wzwyż pomienionego
Pana Michała Szumana zostawa, tak rozporządzam. Ferezję szkarłatną nóżkami rysiemi podszytą do kościoła ojców karmelitów naznaczam. Także kontusz atłasowy szkarłatny, który jest w skrzyni u JMP Krzysztofa Czapskiego13. Tamże są munimenta nasze,
ochędóstwa i aparaty kościoła żuławskiego, etc. Item kontusze jamurkowe z listwami
złotogłowowymi na kościelne aparaty do ojców karmelitów ofiaruję. Czeladnikowi
memu Maciejowskiemu żupan szkarłatny i kontusz fiołkowy. Chłopcu Śmierawskiemu
karmazynowy żupan atłasowy i ubiory karmazynowe, także czuzłuk [s] turkusowy.
Jakubowi Kozakowi żałoby 2 pary i rumaczka szpakowatego. Atłosowi gołębiowy
pewnością żyła jeszcze w 1661, APTor, AmChełmży 10, s. 181; APTor, AkTor–Dominikanie 35, k. 22;
ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–009, k. 50.
10
Jan Białochowski, może nieznany syn Jana i Anny Świętosławskiej, AmChełmży 8, s. 131, 518, 647.
11
Michał Schumann (ur. 27 IX 1626, zm. 14 IX 1675), syn Michała z Chojnic (zm. 1656) i Elżbiety von
Thiele, mieszkał w Gdańsku na ul. Długiej w kamienicy nr (obecnie) 45, APGd, 300, R/Bb 31a, Tab.
XVIII; D. Weichbrodt, Patrizier, Bürger, Einwohner der Freien und Hansestadt Danzig in Stamm–
und Namentafeln vom 14.–18. Jahrhundert, Bd 4, Klausdorf/Schwentine 1990, s. 254.
12
Langgasse — ul. Długa.
13
Krzysztof Czapski z Lubocina, zob. testament Stanisława Konopackiego, dok. nr 4, przyp. 4.
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kontusz popielicami podszyty i żupan atłasowy słomiany, pas jedwabny. Parę kobierców Pani rodzonej mojej albo jej Panu małżonkowi ofiaruję i czapkę sobolczą.
Bydło zaś rogate i sprzęty wszystkie [k. 267v] z dobytkiem folwarkowym, zostawuję prócz folwarku także rynsztunek, konie jezdne i insze sprzęty przy mnie będące
do dalszej mojej dyspozycji zostawuję. Rekognicję za konia zł 70 od PP Rembowskich, która w szkatule mojej zostawa, ojcom karmelitom na Msze święte odkazuję.
Za egzekutory tej woli mojej czynię i ordynuję IMPP przyjaciół moich, JMP
Piotra Czapskiego14, JMP Fabiana Milewskiego15, JMP Elerta Kryks komisarza burmistrza gdańskiego, i JMP Michała Szumana mieszczanina i kupca gdańskiego,
prosząc uniżenie aby się tej pracy dla Boga i bliźniego swego podjęli, pamiętając
na słowa Pańskie mówiącego: Czyńcie to innym, co chcecie aby wam samym czyniono. Ażeby tym ochotniej pracy tej chrześcijańskiej podjęli się, ofiaruję JMP Piotrowi Czapskiemu łaszt owsa, JMP Fabianowi Milewskiemu pół łaszta żyta, lubo
z spichrza lub z krescencji teraźniejszej. Da Pan Bóg do tego koni [k. 268] troje
folwarkowych i klaczę kasztanowatą wielką, prosząc uniżenie aby za wdzięczne
przyjąwszy legacje za duszę moją co prędzej dosyć czynili.
Takowe tedy rozporządzenie i dyspozycję ubóstwa mojego uczyniwszy, a to dlatego aby mię gotowego i czującego Gospodarz niebieski zastawszy, za sługę swego
uznał. Zostawiam jednak sobie in toto wolne używanie, władcą [s] rozporządzenie dalsze, poprawę albo kasowanie podług woli i upodobania mego tej ostatniej woli mojej.
Ażeby temu testamentowi memu we wszystkim roborowany mieć chcę, tedy przy podpisie ręki mojej własnej uprosiłem IMPP przyjaciół niżej mianowanych do podpisu.
Działo się we Gdańsku [dnia] szesnastego Augusta roku Pańskiego tysiąc sześćset pięćdzięsiąt[ego] siódmego [16 VIII 1657].
[LS] (–) Jan Swiętoslawski
[LS] (–) Piotr Czapski uti testis jako proszony mpp
[LS] (–) Fabian Milewski jako proszony świadek mpp
[LS] (–) Michael Schuman jako proszony świadek mpp
(–) X. Micholai Reinhold przeor braci karmelitów w Gdańsku jako proszony
testis mpp
NB. Prosić JMP Ruszkowskiego, zboże które pod opieką jego w Tucholi, aby
było poprzedane i [k. 268v] cokolwiek się okroi nad ekspensę, Stanisławowi ukontentowawszy. Na Msze święte rozdać, MPP proszę, cokolwiek by nie był[o] specyfikowanego, zwłaszcza wyżej ile regestrzyk albo się też by i więcej znalazło,
Pani siostrze Grabskiej ofiaruję, a czego Boże [uchowaj] i na nią śmierci, IMPP
wyżej podpisanym ad dispositionem cale w moc daję, zwłaszcza na Kościół św.
za dusze rodziców, wszystkich uniżenie proszę. Synowi Pani Antoniny Berentowej
skazuję [s] suknie niemieckie respectum wszego dobra dla mnie i usługi czynionej.
Zap. Piotr Czapski z Bąkowa (zm. 15 VII 1663), zob. testament Mirosława Konarskiego,
dok. nr 68, przyp. 17.
15
Fabian Milewski, może tożsamy ze zmarłym przed 1690 mężem Zofii Jałowskiej, APGd, DzierzGr
2/13, k. 203.
14
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Proszę, cokolwiek by JMP Zuman [s] ekspensy i za prace swoje tak przyjacielsko przeciwko mnie uczynionej pretendował, aby mu w zbożu nadgroda stała się.
(–) Jan Swiętoslawski skar[bnik] z[iemi] dob[rzyńskiej] mpp przypisał własną
ręką moją, czemu aby wiara była dana, proszę.
[k. 269] Regestr pozostałych rzeczy ochędóstwa wszakie u Pani Antoniny Berentowej w gospodzie na Małych Budach.
Naprzód kobierców nowych para. Ferezja rysia szkarłatna noskami podszyta.
Kontusz atłasowy zielony popielczami podszyty i bobremi opuszami. Żupan atłasowy słomianej maści. Żupan atłasowy szkarłatny. Kontusz fiołkowy. Żupan szkarłatny ceglasty stary. Czapka aksamitna skarla sama.
Haumazinowe.
Tuzluk turkusowy sukienny, guziczki przy nim srebrne. Suknie niemieckie szare. Peruka. Ornat Jadama. Pas jedwabny. Płat aksamitny z [k]wiatami. Wosku okrąg.
To wszystko w szafie pod kluczem Pani gospodyni Berentowej na Małych Budach.
(–) Jan Swętoslawski skar[bnik] z[iemi] dob[rzyńskiej] mpp
NB. Masła w piwnicy achteli 8. Słoniny połciów 6. Gomółek sadeł etc., to
wszystko pod opieką Pani gospodyni zostaje. Także kotlina, cyna, skrzynka zamkniona, półszorki odkołowne, szle od skarbnego woza.
Regestr taki drugi zostaje [k. 269v] u Pani gospodyni przy sukniach. Pościółka,
kilimów para.

71. Testament Jana Sikorskiego
Goręczyno, 5 [X] 1657
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu do akt konsystorza gdańskiego, ADPelp, G–12, k. 493–494.
Testament do wpisu przedłożył 14 III 1662 ks. Mikołaj Sosnowicz, komendarz goręczyński.

[k. 493] Roku Pańskiego 1657, dnia 5 października Septemb[ris]a.
Ja, Jan Sykorski1, będąc od Pana Boga przez powietrze morowe w ten czas z domem mojem w Sławkowach2 nawiedzony, ale przy dobrym zdrowiu jeszcze, uczyniłem jednak dla warunku krótki taki testament.
Naprzód tedy, jeżeli na ten czas powoła mnie Pan Bóg z tego świata na ony przez
powietrze umrę, tedy ducha mego Bogu Stworzycielowi i Odkupicielowi memu, od

Miesiąc trudny do ustalenia, przyjęto: październik.
Jan Sikorski (Sykorski) (zm. między 5 X 1657 a 14 III 1662), skądinąd nieznany, ADPelp, G–12,
k. 492v–493.
2
Sławki (Sławkowy), wieś w pow. tczewskim, woj. pomorskim.
a

1
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któregom go wziął, oddaję w ręce Jego Przenajświętsze, a ciało zaś niechaj będzie
przy kościele gorenckim Świętej Trójcy i Wszystkich Świętych3 pochowane, od którego pogrzebu abo pogrzebów mego i żony mojej miłej oddawam i wiecznie odlecam
20 tal., kościołowi gorenckiemu [k. 493v] 10, a ks. plebanowi drugą 10, aby były bez
odwłoki od dzieci, którykolwiek po mnie zostanie z sumy 46 tal., które są w gospodzie na Szydlicach4 w skrzyni oddane. Naznaczam między inszymi obligacjami te,
aby były z tejże wzwyż pomienionej sumy na dwie trycezymy, to jest na 60 Mszy
świętych 12 tal. pomienionej sumy, na dwie trycezymy ks. plebanowi gorenckiemu
oddane, aby te Msze święte były odprawowane za małżonkę moją i za mię z dziatkami
mojemi za umarłych, jeżeli nas tym razem Pan Bóg Wszechmogący z tego świata na
on przez powietrze morowe powoła. A jeżeli te Msze święte były odprawowane we
środy, w piątki i w soboty przez ks. plebana naszego i przez powietrze, których by on
naznaczył, w kościele tak goręckim jako i kełpińskim5 według czasu ks. plebanowego, aby ks. pleban duszę moją i żony mojej i z dziećmi, do roku w kościołach obydwu
wspominał po kazaniu i kiedy będą odprawowane Msze święte ludziom opowiedział
i na nie zapraszał, a osobliwie krewnych moich, w czym sumienie ks. plebanowe obowiązuję, aby się tak dosyć stało ostatniej woli mojej, a nie inaczej.
Odlecam i leguję na szpital do Kościerzyny zł 10. Bydło moje którekolwiek
pozostanie na szpital kościoła gorenckie[go], albo też na kościelną jaką ozdobę odlecam i leguję, aby to bydło byłob poszacowane i przedawszy je, aby pieniądze były
[n]a szpital, abo też na kościelną potrzebę oddane. Świni czworo, które leguję na
ubogich i na ks. plebana. Szaty ruchome po córkach jeśli pomrą, tą razą te córeczce
Pani Marcinowej leguję. Krowę Panu Michałowi [k. 494] Lnińskiemu6 leguję. Którego Pana Michała Lnińskiego, także i Wielebnego Jana Rejmera7 plebana naszego,
tego mego testamentu niniejszego egzekutorami prawemi czynię i i onych sumienie obliguję, aby woli mojej dosyć ostatniej uczynili. A jeżeliby z moich krewnych
którychkolwiek temu memu testamentowi przeczył i kontradikował, tedy niech będzie ten testament w księgi tak konsystorskie, jako i ziemskie i miejskie wpisany
i aprobowany, o co was egzekutorów proszę i sumienie wasze obliguję, aby tak stało
i dosyć uczyniło woli ostatniej mojej, a nie inaczej.
Stało się roku i dnia jako wyżej napisano, w Gorenczynie na kierchowie przed
Piotrem ka[r]czmarzem gorenckim, przy bytności uczciwych i szlachetnych ludzi,
którzy się tu niżej rękami własnemi na ten testament mój podpisali, jako naprzód,
(–) Ja, Xiądz Jan Reimer pleban gorencki, pisarz, świadek i egzekutor naznaczony i obrany tego testamentu

Kościół par. w Goręczynie, pow. kartuski, woj. pomorskie.
Szydlice, dawniej wieś starostwa kościerskiego, dziś zachodnia część miasta Kościerzyny.
5
Kościół w Kiełpinie, pow. kartuski, woj. pomorskie.
6
Michał Lniski (zm. po 1662), w 1648 r. w Brodnicy i Ciecholewach, w 1662 — w Rątach, Kętrzyński, Regestr, s. 169–169; M. Dzięcielski, Dzieje ziemi mirachowskiej, Gdańsk 2000, s. 278.
7
Ks. Jan Rimer (Rejmer, Reimer), proboszcz goręczyński 1639–1658, M. Dzięcielski, Dzieje…, s. 285.
3
4
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72. Testament Marianny z Doręgowskich Nicgorskiej
Toruń, 5 IV 1658
Oryg. nieznany, kopia w postaci wypisu z ksiąg ławniczych Nowego Miasta Torunia: ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–006, dok. 18 (bez numeracji stron).

Actum die quinta mensis Aprilis anno millesimo sexcentesimo quinquagesimo
octavo [5 IV 1658].
In praesentia spectabilium ac honoratorum dominorum Joannis Golner1 et
Danielis Korbach 2 uti mediante honorati iudicii cognitione et collegio scabinali
Novae Civitatis Thorunensis deputatorum atque civitatis huius iurati iudiciorum
notarii Generosa Marianna Deręgowska3 primi quid[em] Generosi Ioannis
Niewiescinski4, posterioris vero n[upt]us Generosi Stanislai in Warszewice
Niedzgorski5 vidua derelicta, licet corpore aegra, mente tamen per omnia sana, cum
authoritate et assistentia Generosi Lucae Lążynski6 , notarii terrestris culmensis,
ad praesentem actum assumpti curatoris infrascriptam, ultimariam voluntates
suae dispositionem seu testamentum confecit, voceque clara, non compulsa neque
coacta, sponte, libereque in hac, utut idiomate polonico recognovit verba:
Videlicet se quandoquidem vitae hominis in hac aerumnosa terra perquam
brevis, nihilque certius morte, hora vero mortis nihil incertius, morbusque quo
se gravatam testans sentiat, nuntius mortis sit, sterilibus autem ius publicum
liberam rerum et bonorum suorum dispositionem permittat, hocque tristi et
turbulento funesti belli tempore ad ordinaria terrestria et castrensia acta non
pateat accessus, ultimam voluntatis suae declarationem, omni meliori modo, via,
iure et forma, quibus melius et efficacius fieri potest ac debet, facere et exponere.
Inprimis itaque et ante omnia prout in fide catholica romana nata ac educata
est, et in eadem constanter ad ultimum vitae terminum persistere et mori velle
videtur, ita animam a carnis vinculis solutam in manus Domini et Salvatoris
nostri humillimis commendat precibus, ardentissimis eundem exorans suspiriis,
ut eandem secundum benignissimam clementiam et misericordiam suam a morte
aeterna liberare et aeternis gaudiis perfrui faciat.
Ubytek papieru. b Ubytek papieru, tekst odtworzony. c Ubytek papieru.
Goldener (Goldner) Johann, ławnik Nowego Miasta Torunia 1652–1666, starszy ławy Nowego Miasta 1660–1662, rajca nowomiejski 1662–1666, UMT III, nr 76, 368.
2
Korbach Daniel, ławnik Nowego Miasta Torunia 1657 (–1658), UMT III, nr 374.
3
Marianna Doręgowska (zm. po 21 VI 1684), córka Stanisława i Katarzyny Liskowskiej (Łyskowskiej), 1v. żona Jana Niewieścińskiego, 2v. żona Stanisława Nicgorskiego z Warszewic, 3v. przed
3 X 1664 żona Łukasza Galemskiego, APByd, AmChojnic 132, s. 334; APByd, AmChojnic 132,
s. 395, 446; APByd, AmChojnic 135, s. 34, 78, 139; APPoz, BydGr 53, k. 797.
4
Jan Niewieściński (zm. znacznie przed 1658), syn Michała, APPoz, BydGr 53, k. 470, 797; TD, Monografie, Niewieścińscy h. Przegonia.
5
Stanisław Nicgorski z Warszewic (zm. przed 5 IV 1658), syn Wojciecha, APTor, ASczan 117, s. 19–27.
6
Łukasz Łążyński (zm. 1662), pisarz ziemski chełmiński, zob. testament Andrzeja Łążyńskiego, dok.
nr 86, przyp. 16.
a

1
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Corpus suum ritu catholico et christiano more in eodem loco, ubi deodicatae
virgines, sanctimoniales scilicet thorunenses ordinis Sancti Benedicti residentiam
suam pro termino vitae ipsius habebunt humari, terraeque quantociius post obitum
mandari (ad cuius quidem exequias 600 fl. ex dote sibi in bonis Niewiescino7
et Zębowo8 inscriptos, ut et pro alimonia singulis sacerdotibus, pauperibusque
tempore funeris paranda destinat) per easdem sanctimoniales onus exequiarum
harum subeuntes vult, sacrificiaque missae pro requie animae suae quam plurima,
praecipue apud altare privilegiatum celebrari, vigiliasque decantari rogat.
Item purae donationis iure et modo, Celsissimo ac Illustrissimo et Reverendissimo
Domino Duci Czartoriensi9, episcopo vladislaviensi et per Pomeraniam 1 000 fl. pol.
dat, donat, legatque similiter ad haec iure donationis purae conventui praedictarum
deodicatarum virginum thorunensium, summam 4 000 fl. pol. a summa dotis in bonis
villarum supranominatarum Niewiescino et Zębowo per nobilem olim Joannem
Niewiescinski [primum] maritum sibi recognoscenti inscripta, prout [et] summam
1 000 fl. pol. supraspecificatorum, ac Celsissimo Duci Czartoriensi destinatorum
iure irrevocabilis donationis, dedit, donavitque et inscripsit, eo potissimum respectu,
quod quandoquidem in templo praedicatarum deodicatarum virginum corpus suum
terrae mandari ac sepeliri debeat, tunc quidem eaedem sanctimoniales post levatam
praedictam 4 000 fl. pol. de bonis suprafatis summam, quam maioris securitatis
gratia in praetorio thorunensi mediante annuo censu deponent, perpetuis temporibus
quavis septimana unum sacrificium missae, pro requie animae suae recognoscentis,
perpetuo celebrari, ubicunquae residebunt, curare tenebuntur, seseque seu sua
recognitione, ratione absolvendi sacrificii obligabunt.
Porro patribus ordinis sancti Francisci Culmseam ex summa bonis Niewiescino
inscripta 1 000 fl. legavit nec non 2 000 fl. pol. quae sibi a generosa domina
Stolinska10 olim consorte fratris sui recognoscentis ex dotis summa 10 000 fl.
ratione bonorum Deręgowice11 aliisque bonis ad id spectantibus debentur. Quae
quidem 2 000 recognoscens per maritum suum, modo manualis cuiusdam
recognitionis coacta eidem cessit, quia vero id non sponte libereque factum, neque
eidem summae unuquam renunciavit, aut se eandem summam reposcere nolle,
nunquam declaravit, proinde mediante hac ordinatione sua, summam hanc 2 000 fl.
pol. iisdem patribus ordinis sancti Francisci Culmseam destinavit. Quam levatam,
ut praedicti patres in curiam thorunensem perpetuis temporibus deponant, annuo
isthinc censu perciprendo, hocque respectu duo sacrificia quovis mense pro requie
animanum defunctorum liberorum suorum atque ibidem apud praedictis patres
sepultorum celebrent obligabuntur.
Niewieścin, wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.
Zębowo, wieś w pow. toruńskim, woj. kujawsko–pomorskim.
9
Książę Kazimierz Florian Czartoryski (zm. 1674), biskup poznański 1650–1655, biskup kujawsko–
pomorski 1655–1673, późniejszy prymas Polski, PSB IV, s. 281–282; Nitecki, Biskupi, kol. 63–64.
10
Elżbieta Wedelstedt (zm. po 3 I 1667), 1v. żona Stanisława Doręgowskiego brata testatorki, 2v.
żona Melchiora Kalkstein Stolińskiego późniejszego ławnika i sędziego ziemskiego człuchowskiego,
APByd, AmChojnic 133, s. 260; APByd, AmChojnic 133, s. 25, 395.
11
Doręgowice, wieś w pow. chojnickim, woj. pomorskie.
7
8
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Generosae Mariannae ex Deręgoviis Maciejowska germanae patrueli suae
dat, donatque 1 500 fl. pol. vigore praedictae ordinationis. Patribus reformatis
bidgostiensibus 500 fl. specialiter eiusdem conventus patri Bartholomaeo 100 fl.
Plebano dobrscensi, Dubrsciae12 100 fl. Reverendo Stanislao, inspectori liberorum
meorum, 100 fl. Generoso Domino Joanni Niewiescinski13 300 fl., oeconomo
Zęboviae 200 fl. Patribus discalceatis podguriensibus 300 fl. Templo niewiescinensi
quos deberet 25 fl. Xenodochio ibidem existenti 30 fl. Annae famulae iam
defunctae ad templum niewiescinensem 30 fl. Pastori 25 fl. Blasio aurigae 24 fl.,
Klączynskio, famulo suo 20 fl. Subditis sicubi his ex fratre nepos non satisfecit
pro labore 120 fl. Tandem plebano topolinscensi Reverendo Gremboszevicio14, pro
lampade argenta paranda fl. 120.
Et ut postremo praedictum testamentum ad debitam executionem deducatur
suumque robur obtineat humillimis precibus praedicta testans Celsissimum
Dominum et Principem nominatum Dominum episcopum vladislaviensem et
Pomeraniae [a] dignetur sua celsitudo munus executionis hui[us testa]mentib
in se suscipere Deus Optimus Maximus pro beneficio certissima merces
suae vero celsitudini coexecutores adiunxit Nobiles ac Generosos Felicem15
et Adamum16 Doręgovios germanos patrueles suos fervente rogans, quatenus
hanc suam ultimam voluntatem in toto et in quavis parte ipsius omni meliori
modo et forma, una cum sua Celsitudine debitae executioni mandent, quam
suam ultimariam voluntatem tanti valoris et ponderis esse vult acsi coram actis
terrestribus sive castrensibus, quae ad praesens vacant, iure et forma purae
et irrevocabilis donationis [c]gnico inscripta esset. Quam quidem Generosae
recognoscenti dispositionem Domini deputati in iudicio oportuno ad ulteriorem
instantiam attestari praemiserunt.
Facta publicatione suprapositi actus petiit modernus comparens omnia haec
connotari et copias sibi eiusdem authenticas sub sigillo civitatis extradi. Quod
quidem honoratum iudicium fieri permisit. Actum ut supra.

Dobrcz, wieś w pow. bydgoskim, woj. kujawsko–pomorskim.
Zap. Jan Niewieściński (zm. przed 4 V 1671), syn Wojciecha (zm przed 1652) i Anny Konarskiej,
ławnik ziemski świecki (nieuwzględniony w spisach UPKr), bratanek pierwszego męża testatorki,
APPoz, BydGr 39, k. 149v; TD, Monografie, Niewieścińscy h. Przegonia.
14
Ks. Jan Gremboszewski (zm. 1678 po 11 XII), instytuowany w Topolnie 20 IX 1652, późniejszy
dziekan i pleban w Nowem nad Wisłą i Lubieniu 1667–1678, ADPelp, G–15, s. 65–66; ADPelp, G–18,
s. 665; ADPelp, Bydgoszcz 1, k. 122; KKTor, TN 69, k. 266.
15
Szczęsny Doręgowski (zm. po 1658), zap. syn Jakuba i Anny Ciecholewskiej, wg testamentu brat
stryjeczny testatorki, TD, Grodzkie i ziemskie >Kościan> Inskrypcje, 7440 (nr 302).
16
Adam Aleksander Doręgowski (zm. między 1675 a 1680), brat Szczęsnego, TD, Grodzkie i ziemskie
>Nakło > Część 1, 5064 (nr 185); TD, Grodzkie i ziemskie >Poznań> Inskrypcje> XVII/XVIII wiek;
13267 (1101 I); Dachnowski, Herbarz, s. 132.
12
13
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73. Testament Wacława Lubodzieskiego
Toruń, 16 IV 1658
Oryg. nieznany, kopia w postaci odpisu z ksiąg grodzkich kowalewskich w aktach kapituły warmińskiej, AAWO, AK, Ab 8, s. 211–216. Testament do wpisu w grodzie kowalewskim przedłożył 1 VII 1675
Jerzy Kossowski, instygator, ekstrakt sporządził Chełmoński. Dokument wzmiankowany: A. Szorc,
Dzieje Warmii 1454–1660. Stan badań i postulaty badawcze, Olsztyn 1999, s. 105 (testator jako Lutoszewski).

[s. 211] W imię Trójcy Przenajświętszej. Amen.
Ja1, niżej podpisany, będąc na ten czas chorobą złożony, bacząc się być każdej
godziny śmiertelnym, lubo na ciele chory, na umyśle jednak zdrowy, wolę swoją
ostatnią przy IMM niżej podpisanych tym testamentem deklaruję.
Naprzód przyznawam, że jakom się w wierze św. katolickiej rzymskiej zrodził i wychował, tak w niej do ostatniego życia swego terminua trwać i umrzeć
[s. 212] chcę. Duszę moją Panu i Stworzycielowi memu oddawam i o przyczynę
Najświętszej Panny i Wszystkich Świętych patronów moich, aby duszę moją Pan
Bóg do Swojej św. chwały przyjąć raczył, pokornie proszę. Ciało moje grzeszne,
żeby po zejściu moim jako najprędzej w kościele św. Mikołaja2 na ten czas panien
zakonnych reguły Benedykta św. bez niepotrzebnych kosztów i ceremonii pochowane było, pilnie upraszam, wezwawszy jako najwięcej kapłanów, żeby za duszę
moją sacrificia Missae odprawić, którem pro distantia loci, aby jałmużna dana była,
proszę. Do kościoła, w którym ciało moje będzie leżało odlecam zł 100, ea jednak
conditione, aby IMM Panny zakonnne od miejsca i innych ceremonii, patrząc na
ścisłość czasu, nic nie brały. Na trycezymy także ojcom dominikanom chełmińskim, ojcom bosakom podgórskim księżom, Panienkom w Toruniu na ten czas rezydującym i nabożeństwo odprawującym, po orcie na Mszę św. każdemu. Ojcom
franciszkanom do Chełmży także na trycezymę.
Dziatkom zaś moim primi nuptus3 za opiekunów upraszam JMP Jana Prussa 4,
na ten czas prezydenta toruńskiego i sądowego ziemskiego chełmińskiego i JMP

Wacław Lubodzieski z Bartoszewic (zm. między 16 IV 1658 a 6 VII 1663), syn Macieja i Elżbiety
Plemięckiej, APByd, AmChojnic 132, s. 332; Visitationes 1667–72, s. 42; Niesiecki, VI, s. 147.
2
Kościół dominikański św. Mikołaja w Toruniu. Po zniszczeniu przez Szwedów w 1655 r. dotychczasowej siedziby benedyktynek toruńskich, kościoła św. Ducha, z rozkazu króla w 1657 r. torunianie
osadzili zakonnice tymczasowo u dominikanów. Nową, docelową siedzibą benedyktynek toruńskich
stał się później kościół św. Jakuba, Kronika benedyktynek toruńskich.., s. 83–86.
3
Nieznane dzieci testatora z pierwszej jego żony, N. Worańskiej.
4
Jan Preuss (zm. 3 X 1660), burmistrz Torunia 1635–1660, ławnik ziemski chełmiński 1654–1660,
UMT II, s. 204; UPKr, nr 163.
1
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Krzysztofa Koryckiego5 pułkownika KJM, JMP Jana Kruszyńskiego6 pisarza
grodzkiego chełmińskiego, JMP Jana Dąmbrowskiego7, Pana Szczęsnego Dąmbrowskiego8 syna, jako krewnego mego bliskiego. Dziewczęciu zaś secundi nuptus9
[s. 213] z małżeństwa wtórego10 za najprzedniejszą opiekunkę, jako matkę małżonki mojej11 naznaczam, także JMP Krzysztofa Koryckiego pułkownika KJM i JMP
Jana Kruszyńskiego pisarza grodzkiego chełmińskiego. Także JMP Orszulę z Tesmerów Gądecką12 upraszam i naznaczam, upraszając IMM wszytkich wyżej mianowanych, aby w tym dziatkom przystojne szlacheckie w bojaźni Bożej i wierze
św. katolickiej wychowanie stanowi szlacheckiemu należyte dali.
A iż reformacja teraźniejszej małżonce mojej in medietate omnium bonorum
meorum przez mię jest zapisana, przeto życzę i upraszam, aby IMPP opiekunowie
alteram medietatem ultra reformationem sese extendentem Pani małżonce ex aequo
et iusto pro ratione temporum (salvo inventario per eam conficiendo) arendowali
tantisper donec uti statu viduali persiterit. Pewien będąc, że Pani małżonka moja,
o co gorąco proszę, nie będzie przeszkodą, żeby z sumy 10 000 zł actis castrensibus
kovaleviensibus przez JMP Wedelsztedzinę z Tesmerów zeznanej i zapisanej, długi
moje płacone były, którem powinien. Ażem wziął od IMPP, N. Worańskiego ojca
i Pana Samsona Worańskiego brata primi nuptus małżonki mojej zł pol. 3 000, ad
rationem dotis, sive divisionis bonorum in Episcopatu Varmiensi et districtu olstynensi iacentium, videlicet Prailowo13 et aliarum pertinentium, których nie asekurowałem małżonce mojej pierwszej ani dziatkom [s. 214] z nią spłodzonym, przeto
eksonerując konscientię moją, tęż sumę 3 000 osobnym obligiem, ręką moją i przyjaciół uproszonych stwierdzam, una cum provisione annua, per 6 a 100, na dobrach
moich asekuruję, jako tenże oblig mój omawia, który tak ważny chcę mieć, jakoby
coram actis quibuscunque authenticis był zeznany i zapisany.

Krzysztof Korycki (zm. 22 II 1677), drugi mąż Heleny Konarskiej, 1655 pułkownik, w końcu 1658
generał major, chorąży nowogrodzki, siewierski 1553–1559, chorąży kijowski 1559–1665 i starosta
nieszawski (od 1659), podkomorzy chełmiński 1665–1676, UPKr, nr 229; Czaplewski, Senatorowie,
s. 57; PSB XIV, s. 138–141, SBPN II, s. 454–455.
6
Jan Kruszyński z Nawry (zm. 20 I 1690), syn Bernarda ławnika ziemskiego chełmińskiego i Anny
Wedelstedt, pisarz grodzki chełmiński 1654–1661, wkrótce ławnik ziemski chełmiński 1659–1690,
szwagier testatora, mąż Konstancji Wedelstedt, siostry drugiej żony testatora, APByd, AmChojnic
132, s. 332; APTor, ASczan 33, s. 1; UPKr, nr 165, 1384; J. Dygdała, Sz. Wierzchosławski, Nawra
Kruszyńskich i Sczanieckich…, s. 33–35; Data śmierci na podstawie inskrypcji na płycie nagrobnej
w kościele w Nawrze.
7
Jan Dąbrowski z Świętego, zob. testament Jana i Anny Grudowskich, dok. nr 32, przyp. 7.
8
Szczęsny Dąbrowski, zob. tamże.
9
Zofia Lubodzieska (zm. po 13 IX 1693), córka testatora i Urszuli Wedelstedt, przyszła żona Konstantego Kazimierza Piwnickiego, pisarza grodzkiego chełmińskiego, ADTor, Par. Ryńsk, AA–001,
k. 4v.
10
Małżeństwo z Urszulą Wedelstedt (zm. po 1671), zob. testament Grzegorza Debrzyńskiego,
dok. nr 61, przyp. 17.
11
Barbara z Tesmerów Wedelstedt, teściowa testatora, zob. tamże, przyp. 16.
12
Urszula z Tesmerów, żona Piotra Gądeckiego, siostra Barbary, zob. tamże, przyp. 18.
13
Prejłowo, wieś w pow. olsztyńskim, woj. warmińsko–mazurskim.
5
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Siostra moja rodzona Panna Anna Lubodzieska, proszę kochanej małżonki mojej, aby przy niej zostawała, ufając jako przyobiecała, że to dla mnie uczyni z miłości małżeńskiej, także i córka moja z pierwszą małżonką spłodzona.
Ciężary i długi moje mianuję naprzód kościołowi papowskiemu14 pod Chełmżą,
prowizję zatrzymaną przed lat 4, aby była powrócona i płacona od 600 zł pol. sumy,
per 6 a centum. Ostrów15 in obligationem 7 000 zł pol. u Pana Macieja Wypczeńskiego16. Item 2 000 zł pol. Pani Elżbiecie z Kretkowskich Wypczeńskiej cyrografem ode mnie asekurowanym i danym. Item Panu wyżej mianowanemu Maciejowi
Wypczeńskiemu względem posagu z nieboszczką siostrą moją17, a małżonką jego,
fl. pol. 4 000 simplici inscriptione zapisanych, których nie powinien absque scitu
meo, et succesorum meorum podnosić, póki nie będzie miał fixa et haereditaria
bona, na [s. 215] których powinien vivente filio suo od siostry mojej nieboszczki
spłodzonemu asekurować od tej sumy prowizją, ma się kontentować podług zapisu.
Item Pan Stanisław Kos18 pożyczył mi fl. pol. 1 000, zapis dałem na się jemu ryczałtowy na 2 000 zł, płaciłem JM interesse ad annum millesimum sexcentesimum
quinquagesimum sextum [1656], tym testamentem niniejszym deklaruję, lubom dał
JM zapis na 2 000 zł, jednak nie winienem JM, tylko 1 000 zł, a interesse ab anno
superius specificato. Panu Andrzejowi Piwnickiemu19 winienem 1000 zł, na który
dałem mu membran goły, ufam JM, że na tym membranie więcej nie napisze. Insze długi, tak rekognicjami, jako i zapisami przed księgami asekurowane, które się
kredytorom płacić powinny, aby były płacone, proszę. Zapłaty czeladzi wszytkiej
i poddanym, aby z miłości małżeńskiej małżonka moja płaciła, pokornie proszę.
Ażeby niniejszy testament mój ad debitam executionem był przywiedziony,
uniżenie, pokornie, a przez miłosierdzie Boże upraszam i naznaczam pro executoribus tego mego niniejszego testamentu JMP Jana Prussa, prezydenta na ten czas
toruńskiego, a sądowego ziemskiego chełmińskiego, JMP Krzysztofa Koryckiego
[s. 216] pułkownika JKM, JMP Jana Kruszyńskiego pisarza grodzkiego chełmińskiego, JMP wyżej mianowanego Jana Dąmbrowskiego, gorąco, uniżenie i powtóre
IMM upraszając, aby IMM munus executionis niniejszego testamentu mego na się
przyjęli i tę ostatnią wolę moją toto et in quavis parte omni meliori modo et forma
niniejszym testamentem egzekwowali. Za co Pan Bóg certissima merces IMM będzie. Którą to ostatnią wolę testamentu tego tanti valoris et ponderis mieć chcę, ac
si coram actis terrestribus sive castrensibus, quae ad praesens vacant, iure et forma
zeznana i zapisana była. Na który to niniejszy testament mój dla większej ważności
jego ręką się swą własną z IMPP niżej podpisanemi świadkami podpisałem i pieczecią moją stwierdziłem.
Kościół w Papowie Biskupim, pow. chełmiński, woj. kujawsko–pomorskie,
Ostrowo, wieś w pow. wąbrzeskim, woj. kujawsko–pomorskim.
16
Maciej Wypczyński, zap. tożsamy z dzierżawcą w 1667 r. Ryńska i Orzechówka i w 1674 r. Plemięt,
szwagier testatora, APGd, DzierzGr 2/5, k. 359v; ADTor, Par. Radzyn Chełmiński, AA–001, s. 2v.
17
Nieznana z imienia siostra testatora, żona Macieja Wypczyńskiego.
18
Stanisław Kos (zm. po 16 IV 1658), syn Jana i Barbary Frąckiej, przed 1630 mąż Urszuli Lubodzieskiej, ADPelp, B V–1, s. 33; ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–005.
19
Zap. Andrzej Piwnicki, syn Jerzego i Felicjanny Brandt, APTor, ASczan, 504, s. 21.
14

15
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Działo się w Toruniu, szesnastego dnia kwietnia anno Domini millesimo
sexcentesimo quinquagesimo octavo [16 IV 1658].
[LS]
(–) Wacław Lubodzieski
(–) Michał Trzieński20 podkomorzy pomorski mpp jako świadek
(–) Wojciech Dorpowski21 mpp
(–) Łukasz Łążyński22 pisarz ziemski chełmiński mpp
[pieczęć grodu kowalewskiego]

Michał a Canden Trzciński, zob. testament Agnieszki z Borowa Bolimińskiej, dok. nr 27, przyp. 8.
Zap. Wojciech Dorpowski ze Skłudzewa (zm. przed 1663), syn Michała i Marii von der Linde, APTor,
AkTor–Dominikanie 34, k. 26; TD, Grodzkie i ziemskie >Pyzdry> Część 1, 5495 (nr 153) 1663.
22
Łukasz Łążyński, pisarz ziemski chełmżyński, zob. testament Andrzeja Łążyńskiego, dok. nr 86,
przyp. 16.
20
21

74. Testament Jana Wiesiołowskiego
Gdańsk, 3 I 1659
Oryg. nieznany, kopia w postaci wypisów z ksiąg grodzkich skarszewskich: APTor, ASczan 144,
s. 29–34 oraz ADPelp, G–12, k. 469v–471v. Obie kopie zgodne, wypis z wersji pelplińskiej sporządził Wolski, do wpisu zaś w aktach konsystorza gdańskiego przedłożyli 31 I 1659 Hiacynt Sierakowski, kaznodzieja i superior domu gdańskiego dominikanów, oraz karmelita ojciec Jan Gutkowski.
W wersji toruńskiej wypis sporządził Kozłowski, w kancelarii ławniczej toruńskiej przedłożył Jan
Kruszyński, ławnik ziemski chełmiński, kopię wykonano 3 III 1678.

[s. 29] Actum Gedani, die 3tia mensis Ianuarii, anno Domini millesimo
sexcentesimo quinquagesimo nono [3 I 1659], circa positionem actorum castrensium
palatinatus Pomeraniae, vigore laudi Conventus Generalis Terrarum Prussiae.
Coram officio et actis praesentibus palatinalibus pomeraniensibus castrensibus
skarszeviensibus personaliter comparens Generosus Joannes Wiesiolowski1, sanus
mente, corpore aeger existens, foro suo quovis proprio omisso iurisdictioneque
competenti posthabita, praesenti autem iurisdictioni castrensium skarszeviensium
actorum in se libere assumpta benevole recognovit. Quia ipse testamentum ultimae
voluntatis suae modo infrascripto facit et disponit taliter.

W wersji pelplińskiej dalej czerwony. b W wersji pelplińskiej Correxit Wolski.
Jan Wiesiołowski (zm. między 3 I 1659 a 7 II 1659), syn Jana i Anny Ostromieckiej, skądinąd nieznany, ADPelp, G–12, k. 471v.

a

1
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Inprimis summam 12 000 fl. pol. a bonis Żulawka2 contractu certo inter se
recognoscentem ac Generosos Bąkowskie de data Gedani, die 7ma mensis Iunii
anno praesenti3 inito [7 VI 1658], vigore [s. 30] succesionis post olim Generosos
Paulum, Petrum et Joannem Swiętoslawskie4 in se recognoscentem devolutam,
assecuratis sicut et alias summas omnes ubicunque et apud quascunque personas
et praesertim apud Magnificum Petrum Dzialynski5, castellanum dobrynensem
existentes, Magnifico Ignatio Joanni Bakowski6, succamerario culmensi, capitaneo
rogoznensi transfert, transfundit et incorporat, de iisdem cedit et condescendit
ac easdem donat et inscribit. Ex summa vero eadem 12 000 fl. pol. tenebitur
idem Magnificus succamerarius, summam 500 fl. pol. patribus carmelitanis
gedanensibus et itidem 500 fl. pol. patribus ordinis S. Dominici gedanensibus post
obitum recognoscentis in spatio quatuor hebdomadarum exsolvere, pro sacrificiis
missarum, quae ex nunc post obitum recognoscentis eiusdem in praedictis ecclesiis,
tam patrum carmelitarum, quam dominicanorum celebrare tenebuntur. Iidem
patres carmelitani et dominicani ad proportionem summarum, nec non ex eadem
summa 12 000 fl. Generosis Theophilae7 et Isabellae8 Bąkowskim virginibus
provisionem a summa dotis easdem concernentis et assignatae, usquae ad hoc
tempus retentae, tum quoque Generoso Thomae Wiesiolowski9 summam 200 fl.
pol., respectu provisionis, consortem10 eiusdem Generosi Wiesiolowski concernentis
ad exsolvendum assignat. Quae praemissa idem Magnificus succamerarius [s. 31]
tenebitur exsolvere. Insuper idem recognoscens summam dotis Generosam olim
Elisabetham Ostromiecka11, amitam recognoscentis, concernentem in se vero iure
successionis devoluta, dat, donat praedicto Magnifico succamerario culmensi tali
conditione, quod idem Magnificus succamerarius obstrictus erit ex eadem summa ad
parochialem ecclesiam dobrzynensem, nec non ad patres dobrzynenses bernardinos
in civitate Dobrynensi seu Dobrzyn existens cuilibet ecclesiae per summam 1 000 fl.
pol. exsolvere, tum quoque ex eadem summa Generoso Sigismundo Wiesiolowski12 ,
Żuławka, wieś w pow. gdańskim, woj. pomorskim.
Prawdopodobnie tekst testamentu przygotowany został przed nowym rokiem, stąd anno praesenti
należy traktować jako rok 1658.
4
Bracia Piotr, Paweł i Jan Świętosławscy zob. testament Jana Świętosławskiego, dok. nr 70, przyp. 1 i 2.
5
Piotr Działyński, zob. tamże, przyp. 4.
6
Jan Ignacy Bąkowski, syn Aleksandra i Katarzyny Wiesiołowskiej, podkomorzy chełmiński, zob. testament Jana Działyńskiego, dok. nr 55, przyp. 34.
7
Teofila (Bogumiła) Bąkowska, córka Piotra z Rychnowów i zap. Zofii Działyńskiej, zob. też testament Jana Świętosławskiego, dok. nr 70, przyp. 8.
8
Izabela Bąkowska, córka Piotra z Rychnowów i jego drugiej żony Izabeli Żalińskiej, zob. też testament Jana Świętosławskiego, dok. nr 70, przyp. 8.
9
Tomasz Wiesiołowski, brat stryjeczny testatora, APGd, DzierzGr 2/4, k. 430.
10
Anna Bąkowska, córka Piotra i Zofii Działyńskiej, żona Tomasza Wiesiołowskiego, APGd,
DzierzGr 2/4, k. 430.
11
Elżbieta Ostromiecka (zm po 29 VII 1624), córka Bartłomieja i Barbary Bąkowskiej, żona Jana
Świętosławskiego, ciotka testatora, APTor, AmT, Kat. II, IX–20, k. 337v, 394v, APTor, AmChełmży
9, s. 472, 572, 621, 642. Zob. też testament Jana Świętosławskiego, dok. nr 70, przyp. 8.
12
Zygmunt Wiesiołowski (zm. po 1675), APByd, AmChojnic 134, s. 207.
2
3
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summam 2 000 fl. pol. dat, donat, quam summam idem Magnificus succamerarius
persolvere tenebitur. Vigore vero legationis praefatae tam ad ecclesiam parochialem
dobrzynensem, quam et patribus bernardinis factae tenebuntur in praedictis
ecclesiis ducta proportione summarum, sacrificia missarum celebrare. Succesionem
totam et integram in bonis Niedzwiedz13, Górnym14 et Dolnym Szpytalu15 in terra
Dobrzynensi consistentibus se recognoscentem concernentibus, itidem praedicto
Magnifico succamerario culmensi dat, donat perpetuo. Nec non summam 12 000 fl.
pol. post olim Generosam Ostromiecka16, consortem Generosi Galinski17, amitam
suam in bonis Dąmbrowka18 et Xięnte19, et quidem Dąmbrowka in palatinatu
culmensi, Xięnte vero in terra Dobrzynensi [s. 32] sitis, in se modo successionis
devolutae praedicto Magnifico succamerario culmensi dat, donat, inscribit et
resignat. Bona sua haereditaria Bochorzewo20 in terra Dobrzynensi sita Generoso
Thomae Wiesiolowski, fratri suo patrueli, resignat et inscribit. Summam 500 fl. pol.
in bonis Karwosiek 21 in palatinatu plocensi sitis, post olim Generosam Catharinam
Wiesiolowska22 , amitam suam iure successionis in se devolutam ad ecclesiam
sikorzensiem 23 in palatinatu plocensi iacentem legat, in vim recompensae, quod olim
Generosus parens24 praedicti recognoscentis eidem ecclesiae sikorzensi 200 fl. pol.
debuerit. Summam 600 fl. pol. sibi modo simplicis debiti per Generosum Paulum
Harbicki inscriptam, super quod debitum recognoscentis est inter alia munimenta
apud Generosum Petrum Swiętoslawski25, thesaurarium dobrzynensi, ecclesiae
patrum reformatorum vratislaviensium legat et disponit, ratione cuius legationis
tenebuntur ducta proportione summae praefatae patres iidem sacrificia missarum
pro anima olim consortis recognoscentis, atque pro ipsomet recognoscente celebrare.
Nec non summam 100 fl. pol. apud eundem Generosum Harbicki habitam super
quam itidem inscriptio apud eundem Generosum Swiętoslawski relicta est, ecclesiae

Niedźwiedź, wieś w pow. lipnowskim, woj. kujawsko–pomorskim.
Szpetal Górny, wieś w pow. włocławskim, woj. kujawsko–pomorskim.
15
Szpetal Dolny, obecnie w granicach Włocławka, woj. kujawsko–pomorskie.
16
Elżbieta Ostromiecka (zm. po 1626), córka Łukasza i Małgorzaty Chodowskiej, żona Krzysztofa Galeńskiego (Galemskiego), APTor, AmT, Kat. II, IX–24, k. 362v; APTor, AmT, Kat. II, IX–25,
k. 631, APTor, AmChełmży 9, s. 646.
17
Zob. przyp. powyżej.
18
Zap. Dąbrówka, wieś w pow. wąbrzeskim, woj. kujawsko–pomorskim.
19
Święte, wieś w pow. aleksandrowskim, woj. kujawsko–pomorskim.
20
Bachorzewo, wieś w pow. lipnowskim, woj. kujawsko–pomorskim.
21
Karwosieki, wieś w pow. płockim, woj. mazowieckim.
22
Katarzyna Wiesiołowska (zm. 1657), córka Marcina i Eufrozyny Eppinger, żona Aleksandra Bąkowskiego, APTor, AmT, Kat. II, IX–23, k. 535v; APTor, AmChełmży 10, s. 104. Epitafium jej i jej
męża w kościele świętych Janów w Toruniu.
23
Kościół w Sikorzu, pow. płocki, woj. mazowieckie.
24
Marcin Wiesiołowski (zm. po 1594), uczestnik wyprawy Stefana Batorego pod Gdańsk, pierwszy
w Prusach Królewskich, APTor, AmT, Kat. II, IX–13, s. 246v; APGd, AmMalborka 508/1337, s. 8;
Dachnowski, Herbarz, s. 27.
25
Piotr Świętosławski, pisarz grodzki brzeski, 1658–1670 skarbnik dobrzyński, 1670–1673 wojski
dobrzyński, UKuj, nr 1647, 1713.
13
14
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parochiali in civitate Kowal26 legat. Nec non summam 4 000 fl. pol. in bonis
Swiętoslawie27 in terra [s. 33] Dobrzynensi sitis se quovis modo concernentem,
eidem Magnifico succamerario culmensi dat, donat et inscribit. Corpus defuncti
recognoscentis sepeliendum erit in ecclesia reverendorum patrum carmelitarum
gedanensium cum solitis obsequiis, quibus omnibus curam adhibebit praefatus
Magnificus succamerarius culmensis, quem etiam executorem testamenti eiusdem
una cum Generoso Leonhardo Bartlinski28, scabino terrestri dirsaviensi, ac Generoso
Thoma Wiesiołowski, fratre suo patrueli assignat.
Legatorum vero aliorum per regestra dispositorum tenor est talis: kontusz
aksamitny, karmazynowy z guzami złotemi rubinowemi, atłasem karmazynowym
podszyty JM Pannie Zophiannie Bąkowskiej29. Kontusz sajetowy, francuskim
tabinem podszyty, żupan atłasowy, karmazynowy, czapkę aksamitną, czerwoną
sobolą, kobiercy parę i pościel wszytką JMP Zygmuntowi Wiesiołowskiemu.
Kobiercy parę JMP Leonardowi Bartlińskiemu. Kilima, opończa, ubiory stare,
karmazynowe, kontusz oliwkowy, podszyty Panu Piotrowskiemu. Czeladnikowi,
Łojadzkiemu kilim czerwony i podjezdka za 30 zł kupić. Panu Lieskiewicowi żupan
stary, sajetowy, także podjezdka za 30 zł kupić. Na które podjezdki jednego konia
przedać. Balkowskiemu 15 zł, czeladzi inszej domowej według zrządzenia popłacić.
Kulbakę karmazynową i z platem, także para muszkietów [s. 34] JMP Zygmuntowi
Wiesiołowskiemu. Parę pistoletów oddać ks. plebanowi do Kowala. Parę hakownic
i parę samopałów, które JMP Czapskiemu należą, zostają przy JMP Leonardzie
Bartlińskim. Szablę także JMP Zygmuntowi Wiesiołowskiemu. Kilim perski do
obrazu Najświętszej Panny, do farskiego kościoła do Kowala, także suknię turecką
tamże leguję. Żupan atłasowy żółty, świeży do kościoła ojców franciszkanów
do Dobrzynia na aparat kościelny, aby za duszę Pana rodzonego, Pana Mikołaja
Wiesiołowskiego i za moją Pana Boga prosili. Tuzluk sajetowy adamaszkiem
listowany i czapkę felpową przedać i na ubogie obrócić. Zboża wszytkie pozostałe,
także konie, bydło i cokolwiek nad rzeczy wzwyż pomienione specyfikowane
pozostało, wszytko sprzedać i na ubogie obrócić pieniądze.
Et post hoc conditum testamentum salvam sibi reservavit facultatem idem
recognoscens hoc testamentum augendi, meliorandi, minuendi, sufferendi et
annihilandi, ac pro libitu suo corrgendi usque ad extremum vitae suae tempus
praesentium vigore.

Kościół par. w Kowalu, pow. włocławski, woj. kujawsko–pomorskie.
Świętosławice, wieś w pow. włocławskim, woj. kujawsko–pomorskim.
28
Leonard Bartliński (zm. po 7 II 1669), syn Jerzego i Reginy Wiesiołowskiej (siostry Katarzyny),
1642–1667 ławnik ziemski tczewski, 1667–1669 sędzia ziemski tczewski, 1666–1667 wicewojewoda
pomorski, UPKr, nr 1231, 1293, 1551.
29
Zap. Zofia Anna Bąkowska (zm. po 1694), córka Aleksandra i Katarzyny Wiesiołowskiej, AGAD,
AR, Dz. X, Akta Przebendowskich, nieoprac., wypisy w zbiorach W. Nowosada; Niesiecki, Herbarz
II, s. 48.
26
27
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Paulus Bialoblocki de Rynkowka30, notarius castrensis palatinatus pomeraniensis
[LS palatinatus pomeraniensis]. Ex actis palatinalibus pomeraniensibus castrensibus
skarszeviensibus extraditum. Correxit Kozlowskib.

Paweł Antoni Białobłocki z Rynkówki, ławnik ziemski tczewski, zob. testament Ewy z Białobłockich Spiglowej, dok. nr 62, przyp. 5.
30

75. Testament Zygmunta Ferdynanda Szczepańskiego, starosty mirachowskiego
[bm., ok. 1659]
Czystopis nieznany, koncept w aktach kartuzów w Kartuzach, poszyt „Pia legata…”, ADPelp, Monastica,
K–3, k. 8.

1. Siquidem tempore belli substantia mea imminuta, ideo casso testamentum
meum1 actis Skarszeviensibus roboratis.
I volo ut coniunx mea Magdalena Konarska2 integre conservetur in bonis
Kobuszewo3 et Krąg4 iuxta inscriptionem actis castrensibus factama pecunia exigua
et [b] apud me relicta est.
2. Bibliothecam patribus SJ dono.
3. Vestes filii mei5 et ephippium filio cedet iuxta registrum exceptis et venditis
tunicis quibus venditis misi filio pecuniam.

Dalej skreślone conserveti. b Wolne miejsce. c Zamiast numer 9, ponownie 7, ten i dalsze zostały
poprawione. d Dalej skreślone tam. e Dalej skreślone proce f Wydrapane. g Dalej nieczytelne
skreślenie.
1
Zygmunt Ferdynand Szczepański (zm. 1 III 1660), syn Jakuba podkomorzego chełmińskiego, starosty mirachowskiego i Zuzanny Gienger, starosta mirachowski, parchowski, 1v. 25 VI 1623 Zofia
Konstancja Sobieska (zm. 5 I 1650), 2v. Justyna Czapska (zm. 1653), 3v. Magdalena Teresa Konarska
(zm. 21 III 1678), w 1650 roku ufundował epitafium dla matki, żony Sobieskiej i siebie w kaplicy św.
Brunona w kościele kartuzów w Kartuzach, gdzie został pochowany, Dachnowski, Herbarz, s. 164–
165; E. Trillerówna, Mauzoleum rodziny Szczepańskich w Kartuzach, „Miesięcznik Heraldyczny”
1938, nr 10, s. 145–150; PSB XLVII, s. 367–368.
2
Magdalena Teresa Konarska (zm. 21 III 1678), córka Jana i Elżbiety Kostki, trzecia żona testatora,
APPoz, BydGr 53, k. 440v; ADPelp, AmŚwiecia 1, s. 731; Perlbach, Zuckau, s. 18.
3
Kobysewo, wieś w pow. kartuskim, woj. pomorskim, dawniej wieś starostwa mirachowskiego, nadana Zygmuntowi Ferdynandowi przez króla na wieczność 14 VI 1641, Opis królewszczyzn 1664, s. 354.
4
Krąg, wieś w pow. starogardzkim, woj. pomorskim.
5
Gabriel Ferdynand Szczepański (zm. 22 III 1690), syn testatora i Zofii Konstancji Sobieskiej, starosta grudziądzki 1645–1655, APTor, ASczan 157, s. 5; Czaplewski, Senatorowie, s. 93; Nowosad,
Archiwa szlachty, s. 202, 219–220; PSB XLVII, s. 367–368 (biogram ojca).
a
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4. Filiae Terresiae6 15 000 matri eius inscripta in bonis Buchowiecz7 erunt, quam
summam augeo 5 000 in bonis praefatis assecuratam similiter duae cistae matris
eius et ea quae in iis sunt filiae erunt.
5. Calix et patena pertinent ad ecclesiam szonensem8.
6. Caetera mea substantia in paratis item in pecoribus aliquisque rebus habitis,
quorum inventarium habet Domina coniux mea infrascriptis et tutoris dividant.
7. Ad pia opera ad sepulturam (si Carthusiae esse potest) dentur 12 pauperibus
cappae et 500 sacra fiant in diversis ecclesiis statim post mortem. Ex bonis ad
pia opera destinatis tutores convertant tam Cartusianis, quam Iesuitis, deinde per
simplum dividantur unum simplex patribus bernardinis, alteram patribus carmelitis,
tertium simplex dominicanis, et sacris virginibus zuccoviensibus, defalcatis
pauperum elemosinis.
8. Inventis famulis meis iuxta registrum illis solvenati ante religiosos supra
specificatos.
9c. Secunda pars coniugi meae inscripta serviet ipsid donec ad secundas nuptiase
non procedat si nubat, ad successores revertatur.
10. Tertia pars filio assignata 6 000, in Krąg assecurata, non impediat summam
coniugi inscriptam.
11. Inquantum filia mea Opalinska9 circa inscriptionem in Pławczach10 non
conservabitur quarta pars in paratis relictis dabitur.
12. Tutores erunt: Christoph Czapski11, Stanislaus Klinski12, Dominis Laszewscy
et filius meus, qui quam citissime executionem testamenti facient, hoc unum rogo si
ad pia opera non posunt debita tam cito colligi quatenus ex aliis sortibus defalcatio fiat.
13. Filius meus non potest urgere materna bona siquidem in vivis sua bona
distibuit et ego filio in peregrinatione13 13 000 misi. Itaque requiro, ut si inventa
fuerit inscripto ipsi aut filiolae serviens nullius roboris sit.
Teresa Jadwiga Szczepańska (zm. 10 I 1680), córka testatora i jego drugiej żony Justyny Czapskiej,
żona Jana Kazimierza Czarlińskiego (zm. 4 X 1693), późniejszego kanonika włocławskiego, ADWł,
S. Chodyński, Katalog…, s. 156–157; PSB XLVII, s. 367 (biogram ojca); Das Totenbuch, s. 5.
7
Bukowiec, wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.
8
Zap. kościół w Szonowie, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie, dziś nieistniejący.
9
Zap. chodzi o Reginę Szczepańską (zm. po 1692), córkę testatora z Zofią Konstancją Sobieską, od
12 II 1650 żonę Stanisława Konstantego Działyńskiego (zm. po 1654). Wiadomo również, że kolejnymi
mężami byli Adam z Roszek Trzebuchowski, miecznik inowrocławski (zm. 3 X 1661), i Adam Rozrażewski. Z poniższej zapiski wynika, iż przed Trzebuchowskim Regina poślubiła bliżej nieznanego
Opalińskiego. Fakt, że w późniejszych aktach nie jest wspominany jako małżonek, może świadczyć
o przeprowadzonym rozwodzie z tymże, ADWł, AKWłoc, Dobra 73, s. 63; APTor, ASczan 24, 465;
Dachnowski, Herbarz, s. 164; TD, Metrykalia>Katolickie> Część 6, 37264 (Koło — bernardyni).
10
Płowce, wieś w pow. radziejowskim, woj. kujawsko–pomorskim.
11
Krzysztof Czapski z Lubocina (zm. po 1662), zap. ojciec Justyny, drugiej żony testatora, zob. testament Stanisława Konopackiego, dok. nr 4, przyp. 4.
12
Zap. Stanisław Franciszek Kliński z Niedamowa (zm. przed 10 VII 1682), syn Jerzego i Anny Werdy, APGd, AmSkarszew 10, s. 524.
13
Gabriel Szczepański studiował w Padwie (1645), przebywał też w Rzymie (1645), Archiwum nacji polskiej na Uniwersytecie Padewskim, t. 1. Metryka nacji polskiej w Uniwersytecie Padewskim
(1592–1745), wyd. Henryk Barycz, Wrocław 1971, s. 111, 395; PSB XLVII, s. 368 (biogram ojca).
6
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14. Debita subditis omnia dimitto exceptis tabernatoribus [f ] ut testamentum ex actis
exequatur Reverendum Patrem abbatem14 directoriem assigno cui tutores dissidentes
acquiescant cancellata non nocebuntg. Apud schafflerum res praecipue sunt.

Filip Bolman (zm. 17 XII 1662), przeor kartuzów w Kartuzach 1645–1662, P. Czaplewski, Kartuzja
Kaszubska, Gdańsk 1976, s. 236; R. Witkowski, Prosopographia polono–cartusiana, „Analecta Cartusiana” 137, Salzburg 1997, s. 60.
14

76. Testament Krzysztofa Chomętowskiego
Dantzig (Gdańsk), 3 (9) VIII 1660
Oryg. nieznany, kopia w postaci niemieckiego tłumaczenia tekstu polskiego oblatowanego w księdze
ławniczej Głównego Miasta Gdańska, APGd, 300,43/62, k. 126–127. Tekst w j. polskim przedstawiono 3 VIII, natomiast 9 VIII dokonano tłumaczenia na łacinę i niemiecki. Tekst w polskiej wersji
nieznany.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Jesus.
Domine Jesu Christe. Ego1 quamvis indignus et miser peccator firmiter et puro
corde et ore ad plenum confiteor sanctam fidem catholicam, omnes et singulos
eius articulos, sicut alma mater Ecclesia Romana praedicat, docet et tenet, sed cum
multa, Domine, occurrant pericula, et vana tentamenta si forsan (quod absit) occasione ipsorum, aut in articulo mortis, aut alias per alienationem intellectus ab ipsa
sancta fide deviarem, aut alicubi peccata committerem, protestor nunc pro tunc et
sic coram Sanctissima Maiestate et Gloriosissima Matre Maria, Sancto Angelo meo
custode et Divo Dominico, patrono meo et Omnibus Sanctis quod in hac sancta
fide catholica et in plenitudine fervoris eiusdem fidei in sinu Sacro Sanctae Matris
Ecclesiae Matris Meae, quae nescit claudere gremium redeunti ad se sine consensu
alicuius peccati volo semper vivere et mori.
Nach dem durch verhängnüß Gottes ich nunmehr sterben muß, alß dancke ich dem
Allerhöchsten, daß ich bey gutter vernunfft und verstandt seinde, daß meinige, so ich
durch meine dienste erworben legiren und disponiren kan, alß hab ich vor erst eine
schrifft vom Herrn Daniecky2 und seinem bruder auf 1 000 fl. welches geldt der Herr
Daniecki ist schuldig gewest und auf daß landtgutt Golembiowo3 alhir unter Dantzigk
versichert. Dieselbe schrifft ist bey dem Herrn David Brandes, welcher zu Languschew4

a
1
2
3
4

Nazwisko poprawione.
Krzysztof Chomętowski, skądinąd nieznany.
Jan Daniecki z Gołębiewa, administrator starostwa puckiego, Dachnowski, Herbarz, s. 223.
Gołębiewo Wielkie lub Średnie, a może Gołębiewko, wsie w pow. gdańskim, woj. pomorskim.
Łaguszewo, wieś w pow. gdańskim, woj. pomorskim.
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wohnet, wie auch die privilegia vom Könige, meinem Gnedigsten Herrn. Also überweise ich die helffte von den geldern zu der dominicaner kirchen in Dantzigk, daß sie
dieselben bekommen [k. 126v] und dem closter wie oben gemeldet, abgegeben werden
mögen, auf daß sie Gott vor meine seele bitten und eine meße verrichten mögen, so
weit das geld außtragen wird, waß anlanget daß ander geld, so gehöret solches meinem
bruder5 zu, welches mir nicht angehet, und wird man mit meinem bruder zusammen
kommen, nach dem die schrifft vom Herrn Brandes wird empfangen sein, warumb
ich bitte, damit meine seele nicht möge beschweret werden, dann die gelder gehören
zur kirchen und muß man sie ohne wiederwillen abgeben. Ich habe noch beym Herrn
Christoph Szmegorzewskia, dem priester, 60 fl. pol. Wann die gelder mit dem bruder
von ihm werden empfangen sein, so soll vor erst eine schuld dem Herrn Stanislaw
Zordzie bezahlet werden, den die haben mir gediegnet, haben mir geld bey meinem
leben gegeben, und nach meinem todt werden sie die unkosten thun damit mein leib
möge ehrlich begraben werden, ich bitte umb barmhertzigkeit daß man ihm mit danck
bezahle, dann sie haben sich umb mich sehn bemühet. Noch von diesen geldern gebe
man der frawen zu Szwarzew6, Annen, 5 rthl. und laß sie Gott für meine seele bitten,
warumb ich bitte. Noch hab ich verdient lohn beym Herrn rittmeister Niewarowski7,
demselben hab ich 1 ½ jahr gedienet, er hat mir 40 rthl. geben sollen, worauf ich in alles
von ihm empfangen habe 16 rthl., warumb ich bitte, daß man bey Ihrer Gnaden anhalte,
daß er mir bezahle, den ich daßelbe blutsawr [s] verdienet, man muß gute acht auf ihn
haben wenn er nach Dantzig kommen wird, so ers mit gutten willen nicht gibt, so bitte
man E.E. Königlicher Raht, der wird schon wißen, waß dabey zu thun sein wird und
wenn er das geldt abgiebt, so soll es mein bruder empfangen und etwas auf das altar
in der kirchen zu Szwarzew machen laßen. Es ist alda mein atlaßener rock versetzet
vor 20 fl., den soll man von diesem gelde außkauffen und geben ihn ins dominicaner
kloster zu Dantzig, woselbsten ich liegen werde, das sie davon ein ornat machen laßen,
warumb ich bitte. In der herberge zur Lawenburg8 hab ich sachen, ein par röcke, 1 attlaßen supan und 1 rock von hollandscher materie zur mützen, 3 türckische tücher,
1 schwarzer flor mit knipchen [s] benchet, 1 seiden zömchen, bücher, ein par meßer.
Wen das bekommen wird, soll man solches meines brudern [k. 127] sohn dem Jan9 zu
Szwarzew geben, laßen Gott für mich bitten. Es ist noch ein par pistolen und holffter
zur Lemburg bey dem reuter Jaska Odbadnickiego, die laß mein bruder nehmen und
waß mein bruder noch bey sich hat, alß netze, hundt, röhre, daß laß er vor sich behalten.
Was anlanget unser armes vatergutt, seyd ihr doch nur zwey brüder, vertragt euch,
Stanisław Chomętowski (zm. po 1678), brat testatora, odnotowany 1662 r. w Swarzewie z żoną
Elżbietą i synem Janem, także tam w 1664 oraz w 1678 jako starszy strądowy w starostwie puckim,
AGAD, ASK I, 147, k. 203; Opis królewszczyzn 1664, s. 112; Inwentarze starostw puckiego i kościerskiego z XVII wieku, wyd. G. Labuda, „Fontes TNT” 39, 1954, s. 57 i 95.
6
Swarzewo, wieś w pow. puckim, woj. pomorskim.
7
Szczęsny Niewiarowski, kapitan regimentu dragonów Jakuba Wejhera, wojewody chełmińskiego,
w 1656 r. poddał Puck gdańszczanom, by uchronić fort przed zajęciem przez Szwedów, O. Grzegorza
Gdańskiego Kronika Klasztoru…, s. 178–182 i 278–279.
8
Lębork.
9
Jan Chomętowski ze Swarzewa (zm. po 1662), syn Stanisława i Elżbiety, AGAD, ASK I, 147, k. 203.
5
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damit meiner seelen möge wollgethan werden, warumb ich durch die barmhertzigkeit
Gottes bitten thue, daß ein testament möge meinem bruder abgegeben werden und das
er mit den dominicaner in Dantzigk zusammen komme und ihrem raht folge, damit
meiner seelen nichts schweres aufgebürdet werde. Bey welchem testament ich mich
mit eigener handt unterschreiben. Ich habe ebenmäßig die dominicanischen dantziger
väter gebeten, welche sich umb die seeligkeit meiner seelen bemühet haben, daß sie sich
unterschrieben solten, welche solches nicht haben thun wollen.
(–) Krystof Chomentowsky

77. Testament Jerzego Kossowskiego
Bolumin, 7 II 1661
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu do akt konsystorza chełmińskiego, ADPelp, C–18, k. 7v–8.
Testament do wpisu przedłożył 28 XI 1664 ks. Walentyn Katlewski, proboszcz unisławski i komendarz
bolumiński.

[k. 7v] Ja1, niżej podpisany, będąc jeszcze przy dobrym baczeniu i uważeniu.
Z tych 200 zł, które mam [u] JMP Macieja Wolskiego2, których pożyczyłem
jeszcze był Panu Bartoszowi Wolskiemu3 jako rodzicowi Pana Macieja Wolskiego
w roku 1653, od których lat interes po zł pol. 9, to jest od wigilii św. Marcina [10 XI]
zawsze mi przychodziło po zł 18. Teraz tę wolę moją ostatnią czynię i temiż 200 zł
dysponuję, to jest jedno 100 zł małżonce mojej pozostałej Annie Kossowskiej4, aby
wiedziała o zbawieniu moim i mnie po śmierci jako miła małżonka przed Bogiem
nie zapomniała. Drugie leguję i daję kościołowi ciarnowskiemu5, abym w nim był
schowany i za mię Pana Boga proszono6.
U siostry, Pani Więckowskiej7 zł 250, które bratu memu Maciejowi Kossowskiemu8 zlecam i daję — na te pieniądze cyrograf u małżonki mojej będzie i ona
go zawsze powinna będzie oddać. Com wniósł, tom wniósł, małżonka moja z tego
się nikomu rachować nie będzie i długów też żadnych z łaski Boga mego nie mam,
które by małżonce mojej miały być przeszkodą.

Jerzy Kossowski (zm. między 7 a 11 II 1661), ADPelp, C–18, k. 7v–8; Visitationes 1667–72, s. 260, 265.
Maciej Wolski ze Stablewic (zm. po 1667), syn Bartłomieja, Visitationes 1667–72, s. 57.
3
Bartłomiej Wolski (zm. po 22 VI 1662, przed 1667), AGAD, ASK I, 52, k. 9; Visitationes 1667–72, s. 57.
4
Anna Ostrowicka (zm. po 22 VI 1662), żona testatora, ADPelp, C–18, k. 8; AGAD, ASK I, 52, k. 2.
5
Kościół w Czarnowie, pow. toruński, woj. kujawsko–pomorskie.
6
Legaty wzmiankowane w wizytacjach biskupich, Visitationes 1667–72, s. 265.
7
N. Kossowska (zm. po 11 VI 1669), siostra testatora, żona Łukasza Więckowskiego (zm. przed 11 VI
1669), ADPelp, AmŚwiecia 1, s. 277.
8
Maciej Kossowski, brat testatora, zapisany w testamencie bez urzędu ławnik ziemski świecki 1657–
1676, ADPelp, AmŚwiecia 1, s. 277; UPKr, nr 1118.

1
2
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Działo się w Boleminie9, dnia 7 lutego 1661 przy bytności Wielebnego ks. Siemiątkowskiego10 plebana ciarnowskiego [k. 8].
(–) Jako świadek ks. Jan Siemiątkowski pleban ciarnowski mpp
(–) Imieniem swoim Pan Wojciech Gizewski krzyż napisał +
(–) Gerzy Kossowski ręką własną

Bolumin, wieś w pow. bydgoskim, woj. kujawsko–pomorskim.
Ks. Jan Siemiątkowski, 22 III 1659 instytuowany jako pleban czarnowski, odnotowany tam podczas wizytacji, Visitationes 1667–72, s. 264–265.
9

10

78. Testament Bartłomieja Wapczyńskiego
Wabcz, 28 II 1665
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu do ksiąg konsystorza chełmińskiego, ADPelp, C–18, k. 12–12v.
Testament do wpisu przedłożyła 12 VI 1665 Anna Wybczyńska, wdowa po testatorze. Wzmianka o legacie
testamentowym w wizytacji biskupa Olszowskiego, Visitationes 1667–72, s. 176.

[k. 12] In nomine Domini. Amen.
Ja, Bartłomiej Wabczyński1, będąc blisko onego świata, a w wierze św. katolickiej,
którą wyznawam wychowany, ostatnią wolę moją przy obecności ks. Walentego plebana wabczyńskiego2, a IMPP, JMP Władysławie Wabczyńskiem3, bracie moim, JMP
Władysławie Kiełczewskiem4, JMP Stefanie Witosławskiem5, JMP Samuelu Wierzbowskiem6, czynię przy dobrym i zdrowym rozumie, na ciele i zmysłach zostając.
Naprzód z tych 2 000, które mam od brata swego rodzonego Stanisława7
względem dóbr ojczystych na Wabczu8, na części JMP Jana Wabczyńskiego rodzica naszego, zapisanych, dysponuję w ten sposób. Do kościoła wabczyńskiego, gdzie leżeć ciało moje będzie, tal. twardych 100, to jest 200 zł na poprawę

Bartłomiej Wapczyński (Wabczyński) (zm. między 28 II a 12 VI 1665), syn Jana, bezdzietny, A
 DPelp,
C–18, k. 12–12v; Visitationes 1667–72, s. 174, 176, 177.
2
Ks. Walenty Romanowski (podpisany jako Romanowicz), pleban w Wabczu, odnotwany podczas
wizytacji, Visitationes 1667–72, s. 176.
3
Władysław Wapczyński (Wabczyński) (żyjący 1667), brat testatora, ADPelp, C–18, k. 42v.
4
Władysław Kiełczewski (zm. po 13 VII 1667), dziedzic Kobył w parafii Wabcz, ADPelp, C–18,
k. 42v; Visitationes 1667–72, s. 177.
5
Stefan Witosławski z Wabcza (zm. po 13 VII 1667), ADPelp, C–18, k. 42v; Visitationes 1667–72,
s. 174, 176 i 177.
6
Samuel Wierzbowski (zm. po 13 VII 1667), zap. z Wierzbowa w par. Wabcz, może syn Samuela z Sarnówka i Barbary Lichtian, APGd, DzierzGr 2/2, k. 87v; Visitationes 1667–72, s. 177.
7
Wabcz, wieś w pow. chełmińskim, woj. kujawsko–pomorskim.
8
Stanisław Wapczyński (Wabczyński), brat testatora, Visitationes 1667–72, s. 177.
1
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kościoła tego, a jedne, to jest trzecie 100 na czynsz doroczny 9, z którego ma iść
na Msze, na wino i wosk, czego się powinni będą dopomagać IMPP kolatorowie
kościoła tego. Pani małżonce10 swojej zapisuję 800 zł, JMP Władysławowi Wabczyńskiemu bratu swemu zł 400, JMP Magdalenie siostrze11 swojej do klasztoru
zł 100 też, IMPP egzekutorom zł 400, których mianuję JMP Władysława Wabczyńskiego, JMP Władysława Kiełczewskiego, JMP Sebastiana Czarnolęskiego,
zostawuję na prawo i za pracę, którzy oraz wszyscy poczuwać się będą powinni,
aby się jako najpilniej i najprędzej [k. 12v] stało dosyć ostatniej woli mojej. Na
trycezymę zł 15, na Msze święte, które aby jako najprędzej odprawione były,
przez miłość Bożą upraszam.
Co strony pogrzebu, który aby bez odwłoki jako najprzystojniej był odprawiony,
małżonki mojej upraszam, ponieważ jej wszystko do dyspozycji oddaję. Co strony
zasiewków w oziminie, te całe oddaję małżonce mojej, oprócz korca żyta, którym
przysiał ks. Walentemu p[lebanowi] wabczyńskiemu. Jeszcze dać będzie potrzeba
5 korcy żyta na chorągwie dwie do kościoła wabczyńskiego, a Pani małżonka przyda korzec, aby też uczestniczką była tego uczynku miłosiernego. Na 7 Mszy świętych ks. plebanowi oddać jako najprędzej, proszę dla Boga. Przy tym zeznawam, że
będąc dziedzicem ostatnim na części w Wabczu JMP Jana Wabczyńskiego rodzica
mego, że na tej części jest długu kościelnego zł 150 i zł 2, aby z tych dóbr wypłacił
ktokolwiek na nich sukcesorem będzie. Czeladzi i komukolwiek się co winno, zapłacić. Nieuk ten, aby przy tym ogrodniku zostawał Jakubie.
To tedy wszystko na tym testamencie, przy obecności IMM wzwyż pomienionych, przy dobrym baczeniu wyznawszy, uniżenie proszę, aby to było ważne, a dla
lepszej wiary na to wszystko się ręką własną podpisuję.
Działo się w Wabczu, ultima Februarii 1665 anno [28 II 1665].
(–) Bartłomiej Wabczyński ręką swą
(–) Ks. Walenty Romanowicz pleban wabczyński mpp przy tym będący
(–) Władysław Wabczyński jako brat
(–) Władysław Kiełczewski przy tym będący
(–) Samuel Wierzbowski przy tym będący

Legaty wzmiankowane w wizytacjach biskupich, tamże, s. 176.
Anna, w 1667 jako żona Daniela Rudnickiego na 1/3 Wabcza, ADPelp, C–18, k. 12; Visitationes
1667–72, s. 174, 176, 177.
11
Magdalena Wapczyńska (Wabczyńska), siostra testatora, zakonnica, skądinąd nieznana, por. Borkowska, Leksykon zakonnic.
9

10
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79. Testament Baltazara z Brzeźna Brzezińskiego [Prądzyńskiego]
Brzeźno, 12 V 1668
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu do akt konsystorza kamieńskiego, pod nagłówkiem Verificatio
testamenti Nobilis olim Balthasari Prądzyński, ADPelp, K–7, s. 14. Testament do wpisu przedłożył
30 X 1673 Wawrzyniec Ryndwelski, proboszcz borzyszkowski.

[s. 14] Ja, Balcer Brzeziński1 z Brzeźna2. W imię Trójcy Przenajświętszej, to jest
Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Widząc się być na ciele i zdrowiu słabym, a na umyśle zdrowym, a widząc
wolę Boga Wszechmogącego, który nam tu mieszkania doczesnego w tym świecie pozwoli, a wieczne w królestwie niebieskim mieszkając na tej niskości świata
i szafując dobrami tymi, których mi Pan Bóg do rąk powierzył. A widząc się być
bliskim śmierci umyśliłem to, abym duszy swojej dobrze uczynił i rozporządził
dobrze swoje domostwo i małżonkę moją, tak dziatki jako i czeladkę w ten sposób.
Najpierw kościołowi brzezińskiemu włókę i z chałupą z dóbr ojczystych wiecznymi czasy zapisuję. A kto ją będzie trzymał, powinien od niej dawać czynsz
według zgody opiekunów i kościelnych, lubo też kto z pokrewnych chciałby ją
zapłacić, tedy powinien zaraz sumę odliczyć to jest 100 tal. twardych, a za tę sumę
dzwon kupić. Na niwce Oczyńskiej tal. 3, na drugiej niwce Oczyńskiej zł pol. 40,
na trzeciej niwce P. Tomasza Brzezińskiego3 zł 10. Tę sumę na tych niwkach na
apparaty kościelne, których kościół potrzebuje obrócić.
Małżonkę moją, według zapisów w ziemstwie powiatu człuchowskiego, we
wszystkich dobrach ruchomych i nieruchomych Panią dożywotnią, zostawuję w opiekuństwie JMP Jana Zychckiego4. Dzieciom, to jest córkom, Gertrudzie i Elżbiecie po
100 tal. zapisuję na włókach 2 ½ kupnych. Od IMPP Grabowskich z Lipin5 1 ½ włóki,
od P. Filipa Prądzyńskiego6 ½ włóki, od P. Macieja Prądzyńskiego7 ½ włóki, na któ-

Baltazar Brzeziński z Brzeźna, właściwie Prądzyński (zm. między 12 V 1668 a 30 X 1673), podczas
wizytacji 1652/53 jako witryk kościoła w Brzeźnie. W 1662 jako Balcer Prądzyński podpisał się (ręką
trzymaną) pod spisem pogłównego, AGAD, ASK I, sygn. 147, k. 317v; Visitatio archidiaconatus camenensis Andrea de Leszno Leszczyński archiepiscopo a. 1652 et 1563 facta, wyd. P. Panske, „Fontes
TNT” 11–15, 1907–1911, s. 123; J. Kowalkowski, Spis ludności parafii Borzyszkowy w powiecie człuchowskim z 1662 roku, [w:] Borzyszkowy i Borzyszkowscy. Tuchomie, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdańsk–Lipusz 1999, s. 40–41.
2
Brzeźno Szlacheckie, wieś w pow. bytowskim, woj. pomorskim.
3
Tomasz Brzeziński, podczas wizytacji 1652/53 odnotowany jako witryk kościoła w Brzeźnie, Visitatio archidiaconatus camenenis…, s. 123.
4
Jan Zychcki z Łąkiego (zm. po 12 V 1668), APByd, AmChojnic 132, s. 401; J. Kowalkowski, Spis
ludności…, s. 38.
5
Zap. Lipnica, wieś w pow. bytowskim, woj. pomorskim.
6
Filip Prądzyński (zm. po 12 V 1668), BOss 4246/III, k. 124.
7
Maciej Prądzyński zwany Ernestem z Łąkiego (zm. po 30 X 1673), pod pierwszym imieniem w spisie
księdza z 1662, pod drugim w spisie poborcy, ADPelp, K–7, s. 13; J. Kowalkowski, Spis ludności…, s. 39.
1
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rych tę sumę wzwyż pomienioną, to jest 600 zł pol. każdy zł liczyć po gr 30 córkom
zostawuję. I to też specyfikuję albo raczej naznaczam po śmierci małżonki mojej,
za żywota jej nie turbując, Panią siostrzankę Sempławską8 we wszystkich dobrach
moich wypłaciwszy długi zostawuję.
Działo się w Brzeźnie roku Pańskiego tysiącznego sześćsetnego sześćdziesiątego ósmego, dnia dwunastego maja. Na co dla lepszej wiary ręką własną moją
podpisuję się, trzymając się pióra.
(–) Balcer Brzeziński ręką swoją
(–) Jan Zychcki jako opiekun zaproszony ręką swą
(–) X. Seraphin Gniewiński9 na ten czas commendarius borzyszkoviensis przy
tym będący mpp
(–) Jan Rakowski10 jako świadek przy tym będący jako proszony ręką własną
(–) Krysztoph Gostomski testamentu tego, którym był przy tym

Elżbieta Zychcka, córka siostry testatora, żona Kaspra Sampławskiego.
Ks. Serafin Gniewiński, komendarz borzyszkowski, zapisany później jako augustianin, udzielający
chrztów w Kościerzynie w latach 1673–1674, ADPelp, Kościerzyna W–42, k. 6v–15v.
10
Jan Rakowski (Rekowski) z Brzeźna, podczas wizytacji 1652/53 odnotowany jako vitricus kościoła
w Brzeźnie, APByd, AmChojnic 132, s. 401; Visitatio archidiaconatus camenenis…, s. 123; J. Kowalkowski, Spis ludności…, s. 40.
8
9

80. Testament Anny z Kwosów Trzebskich Kijewskiej
Toruń, 18 VIII 1668
Oryg.: ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–006, dok. 22; kopia: ADPelp, C–18, k. 204–204v. Testament do akt konsystorza przedłożył 4 XI 1675 Wiktoryn Grochowski, plenipotent benedyktynek toruńskich i Justyny Sokołowskiej.

[s. 204] W imię Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.
Ja, Anna z Kwosów Trzebskich Kijewska1, będąc złożona chorobą, zdrowa jednak na umyśle, przy baczeniu dobrym, ostatniej woli mojej deklarację i testament
taki czynię.
Naprzód zapisaną sumę wiana mego mając od św. pamięci małżonka mojego
JMP Stanisława z Przecławskich Kijewskiego2 na Kijewie3 zł pol. 1 500a, tymi tak
dysponuję.
Dalej skreślone którymi.
Anna Kwos Trzebska (zm. przed 4 XI 1675), żona Stanisława Kijewskiego, ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–009, s. 59.
2
Stanisław Kijewski z Kijewa (zm. przed 1640), syn Piotra i Eufemii Kruszyńskiej, APTor,
A mChełmży 8, s. 337, ADPelp, C–13, k. 104.
3
Kijewo Szlacheckie, wieś w pow. chełmińskim, woj. kujawsko–pomorskim.
a

1
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Przewielebnym IM Pannom zakonnym reguły św. Benedykta w Toruniu, do kościoła św. Jakuba odkazuję zł 500. Gdzie też zaraz proszę, aby ciało moje w tymże
kościele św. Jakuba pochowane było. Na Msze za duszę moją, do tegoż kościoła, św.
Jakuba odkazuję 200 zł. Ojcom zakonnym do Pyzdr, według zapisu w księgach kowalewskich (jeśli się nie mylę) zł 300. Pani Justynie Gieczyńskiej4, córce mojej zamężnej względem wyprawy zł 300. Synowi mojemu Panu Michałowi Kijewskiemu5
zł 200, którego ob[o]wiązuję niebłogosławieństwem macierzyńskim i strasznym sądem Boskim, aby we wszystkim wykonywał tę wolę moją, ani jej w czymkolwiek
przeczył. Do wiadomości też podaję, że na tę moją wyżej mianowaną sumę zł 1 500
nie masz żadnego zaciągnionego długu.
Za egzekutorów zaś tego mojego testamentu obieram sobie i przez miłość Bożą
uniżenie upraszam JW JMP Ignacego Bąkowskiego6 wojewodę pomorskiego, podskarbiego ziem [s. 204v] pruskich, skarszewskiego, brodnickiego starostę, JMP
Marcina z Kwosów Trzebskiego7, JMP Jana Kruszyńskiego8, JMP Kazimierza Piwnickiego9, których IMM uniżenie proszę, aby bez wszelkiej odwłoki ten testament
i ostatnią wolę moją wykonać raczyli. Dla którego testamentu pewniejszej wagi ręką
się własną podpisuję.
Działo się w Toruniu, przy klasztorze przewielebnych panien zakonnych, a przy
obecności IMM niżej podpisanych. Dnia osiemnastego augusta roku Pańskiego
1668 [18 VIII 1668].
(–) Anna z Kwosów Trzebskich Kiiewska
(–) X. Paweł Pasnikiewicz10, kanonik chełm[iń]ski mpp
(–) Kristof Murzinowski mpp
(–) Wojciech Dąbrowski11
(–) Martinus Aleksander Słuszkowski, capellanus ad s. Jacobum

Justyna Kijewska, córka testatorki, 1v. żona Gieczyńskiego, 2v. żona Stanisława Sokołowskiego,
ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–009, k. 60.
5
Michał Kijewski z Kijewa, syn testatorki, zob. testament Michała Kijewskiego, dok. nr 87, przyp. 1.
6
Jan Ignacy Bąkowski, zob. testament Jana Działyńskiego, dok. nr 55, przyp. 34.
7
Zap. Marcin Kwos Trzebski z Napola (zm. po 1675), brat testatorki, APTor, ASczan, 535; ADTor,
Monastica–Benedyktynki MA–006, dok. 27.
8
Jan Kruszyński z Nawry (zm. 20 I 1690), ławnik ziemski chełmiński, być może brat cioteczny testatorki, zob. testament Wacława Lubodzieskiego, dok. nr 73, przyp. 6.
9
Konstanty Kazimierz Piwnicki (zm. po 21 I 1691), syn Marcina Jerzego, ławnika ziemskiego chełmińskiego, i Prudencjanny Kruszyńskiej, 1680–1689 pisarz grodzki chełmiński, 1689–1691 wicewojewoda
chełmiński, szwagier Jana Kruszyńskiego z Nawry, APTor, ASczan 24, s. 179; UPKr, nr 1387, 1433.
10
Ks. Paweł Paśnikiewicz, kanonik chełmiński, skądinąd nieznany, por. Mańkowski, Prałaci.
11
Wojciech Dąbrowski, niemożliwy do jednoznacznej identyfikacji.
4
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81. Testament Stanisława Sampławskiego
Sampława, 12 XII 1668
Oryg. nieznany, kopia: w postaci wpisu do akt wizytacyjnych biskupa chełmińskiego Teodora Andrzeja
Potockiego z 1706 r., ADPelp, C–33, s. 432–433.

[s. 432] In nomine Sanctis et Individuae Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus
Sancti. Amen.
Wiedząc o tym dobrze, iż plemię Adamowe generalnemu dekretowi śmierci powszechnej podlega, gdyż kto się rodzi umierać musi i żadnemu by najmędrszemu i bogatszemu i najmożniejszemu śmierć nieużyta nie folguje, ale każdemu
kosa śmiertelności, ani na lata nie respektując, żywot ulubiony odejmuje. Więc i ja1
sam podeszłe lata uważając i słabość zdrowia mojego w sobie czując, że prawie już
na oko widzę, że śmierć na ciele moim grzesznym dekret swój wykonać umyśliła,
luboć przy zdrowiu słabym, ale zupełnym rozsądku i pamięci dobrej będąc, taką
ostatniej woli mojej czynię dyspozycję.
Naprzód tedy duszę moją, krwią nieprzepłaconą Zbawiciela mojego odkupioną,
w ręce Jego Boskie ofiaruję, aby ją dla nieograniczonego miłosierdzia Swego, do
chwały wiekuistej przyjąć raczył. Ciało moje do kościoła sempławskiego2 na odpoczywanie doczesne oddaję.
Gbura Michała Kopcia w Sempławie przez pamięci JMP Jarosza Sempławskie3
go i JMP małżonki tegoż JM sobie in summa 1 700 zł pol. z wszytkiemi pożytkami
i których cessio przez IMPP nieboszczyków mianowanych uczyniona, a teraz ex
nunc JM ks. dziekanowi lubawskiemu4, ex quo kościół tuteczny ad praesens bez
kapłana zostawa, przeze mnie do rąk własnych cum titulo donationis firmissimae
et plenariae resignationis oddana fusius opiewa zostawionego kościołowi sempławskiemu, eo iure, quo mihi et generosae coniugi meae serviebat, cum censu eiusdem,
qui [s. 433] ex subscriptione ipsius, nec non tutoris sibi ad hoc assumpti z zasiewkami, tak ozimnemi [s], które teraz są, jako i jaremi, które aby słusznie jako najlepiej
wedle potrzeby samej roli, bez kontradykcji wszelakiej według czasu z gumna mego
zasiane były, proszę i po sobie obiecuję, perpetuis temporibus leguję tali conditonem, aby pro tempore parochus existens, tak za moją jako i krewnych moich generaliter wszytkich dusze co tydzień dwie Msze święte żałobne odprawił i majestat
Boski za grzechy nasze błagał.
A jeżeliby gbura tego wykupiono, a sumę powrócono, ordynuję i chcę, aby
pieniądze te cum scitu eo beneplacito illustrissimi ac reverendissimi Domini loci

Stanisław Sampławski von Deben (zm. po 12 XII 1668, przed 1672), ADPelp, C–33, s. 432–433,
Visitationes 1667–1672, s. 382, 383, 385, 386.
2
Kościół w Sampławie, pow. iławski, woj. warmińsko–mazurskie.
3
Hieronim Sampławski (zm. po 12 XII 1668), Visitationes 1667–1672, s. 382, 383, 386.
4
Ks. Walenty Gill (Gillius), archiprezbiter 1658–1671, dziekan lubawski 1661–1671, Zawadzki, Duchowieństwo II, s. 75.
1
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ordinari pewnym ludziom powierzone były, którzy by rokrocznie zwyczajny czynsz
sex pro centum ks. plebanowi sempławskiemu od nich płacili i oddawali. A gdzieby
ks. pleban tuteczny nie miał tej woli mojej nequiescere i za odebrany czynsz mianowany satisfacere, proszę JM ks. dziekana lubawskiego i sukcesorów JM, aby oni
tymże czynszem tak dysponowali, aby tej woli mojej dosyć się stać mogło.
PP egzekutorów tej ostatniej woli mojej czynię JMP Rafała Pawłowskiego5 sądowego michałowskiego, JMP Władysława Zeleskiego6, JMP Stanisława Sempławskiego7, prosząc ich przez miłosierdzie Boskie, aby tej ostatniej woli mojej dosyć
uczynili.
Panią małżonkę8 i syna mojego także, Jakuba9, pod utratą błogosławieństwa ojcowskiego napominam, aby się tej ostatniej woli mojej nie przeczyli i satysfakcji tej
dyspozycji mojej trudności nie zadawali. Na co dla lepszej wiary ręką własną się
podpisuję i pieczęć przykładam, wielce upraszając JW JM ks. biskupa chełmińskiego10 i dobrodzieja mego, aby tę ostatnią wolę moją konfirmować raczył.
Stało się w Sempławie anno millesimo sexcentesimo sexagesimo octavo. Die
vero mensis Decembris duodecima [12 XII 1668].
[Locus sigilli et subscriptionis]

Rafał Pawłowski (zm. po 1671), ławnik ziemski michałowski 1662–1671, UPKr, nr 684.
Władysław Zeleski z Rakowca (zm. po 1672), Visitationes 1667–1672, s. 385, 386, 442.
7
Stanisław Sampławski, syn Hieronima, Visitationes 1667–1672, s. 82.
8
Anna Stanisławska (zm. przed 1710), żona testatora, APGd, DzierzGr 2/15, k. 28v; Visitationes
1667–1672, s. 382.
9
Jakub Sampławski (zm. po 1712), syn testatora i Anny Stanisławskiej, APGd, DzierzGr 2/15, k. 143v;
APGd, DzierzGr 2/16, s. 98; Visistationes 1667–1672, s. 382, 383, 385.
10
Andrzej Olszowski (zm. 29 VIII 1677), kanonik gnieźnieński 1644, sekretarz królewski 1648, biskup chełmiński i pomezański 1661–1674, podkanclerzy koronny 1666–1676, prymas Polski 1674–
1677, UCentr, nr 669; PSB XXIV, s. 42–46; SBPN III, s. 358–360; Nitecki, Biskupi, kol. 321.
5
6
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82. Testament Jana Ciecholewskiego
Berwałd (Bincze), 28 VIII 1670
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu do akt konsystorza kamieńskiego ekstraktu z ksiąg ziemskich
człuchowskich z 17 XI 1676, ADPelp, K–7, s. 57–58. Testament do wpisu przedłożył 3 II 1677 Aleksander Ciecholewski, ojciec testatora.

[s. 57] In nomine Trinitatis et in honorem Beatae Mariae Virginis.
Zostając1 aeger corpore mente anime sanus, a widząc śmierć przed oczyma
memi, chcąc duszy mojej dobrze uczynić zapisuję z części mojej do kościoła szonowarskiego2 , gdzie Pani matka3 św. pamięci [s. 58] odpoczywa, 100 tal., a drugie
100 tal. do handrixfolskiego kościoła 4. Które aby były oddane po śmierci mojej na
ten fundusz, aby się Msze święte odprawowały perpetuis temporibus począwszy
anno currenti millesimo sexcentesimo septuagesimo, die vigesima octava Augusti
[28 VIII 1670]. A te pieniądze mają być oddane z Polski na Szonowardzie u Pana
Stanisława5, rodzonego mego, onych się upominać.
Panu ojcu6 zapisuję Szonowart, macierzyste moje, jemu i dziatkom jego, co na
mię przychodzi. A jeśliby kto nie chciał temu wierzyć, a temu kto chciał przeczyć
jakom wyżej pomienił sanus mente et corpore aeger, assidens mensae zapisać kazałem przy zacnej szlachcie niżej pomienionej w Barweldzie7. Panu Stanisławowi,
rodzonemu memu, zapisuję sumę w Polsce kędyżkolwiek zostającą, a na mnie przypadającą, exceptis 600 fl., które asygnuję do kościoła za duszę moją i innych pokrewnych. A te 600 zł pol. mają być oddane z Polski do miast pruskich bliskich tych
kościołów, gdzie się służba Boża odprawować będzie, lubo do Gdańska, lubo do
Chojnic, byle doroczna prowizja dochodziła tymże kościołom, co gdzieby nie była
oddana suma ta z Polski szukać onej na części Pana brata w Szanowardzie, przy
tym proszę przez Trójcę Świętą, żeby Pan rodzony pamiętał na duszę moją oprócz
fundacji, a dobrze czynił za mię, ponieważ mu tu zostawuję wszystko i testamentem
tym daruję, wyjmując fundacje i com Panu ojcu zapisał.
Działo się w Berwoldzie. Anno Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo,
die dwudziestego ósmego augusta [28 VIII 1670].

Jan Ciecholewski (zm. przed 3 II 1677), syn Aleksandra i Heleny Glińskiej, TD, Grodzkie i ziemskie
>Nakło> Część 1, 4358 (nr 184).
2
Kościół w Skowarnkach (Szonowardt), pow. człuchowski, woj. pomorskie, dziś nie istnieje.
3
Helena Glińska (zm. przed 1661), córka Jana i Łucji Lubińskiej, żona Aleksandra Ciecholewskiego,
TD, Grodzkie i ziemskie >Poznań>Relacje> XVII wiek, 2900 (nr 186).
4
Kościół w Uniechowie (Heinrichswalde, Henryswald), pow. człuchowski, woj. pomorskie.
5
Stanisław Ciecholewski (zm. po 1680), syn Aleksandra i Heleny Glińskiej, TD, Grodzkie i ziemskie
>Wschowa> Część 1, 3790 (nr 73).
6
Aleksander Ciecholewski (zm. po 10 VII 1682), 1v. mąż Heleny Glińskiej, 2v. mąż Barbary Pawłowskiej, APByd, AmChojnic 134, s. 202; APByd, AmChojnic 135, s. 2.
7
Bincze (Berwoldt, Berenwaldt), wieś w pow. człuchowskim, woj. pomorskim.
1
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(–) Mathias Dulcy8, custos camenensis, decanus slochoviensis, parochus hen
drixf[olensis] etc. uti testis et confessarius eius
(–) Waleri Szmarzewski jako świadek
(–) Christianus Wedyge de Ulesz [?]
(–) Joannes Ciecholewski
(–) Mathias Pitlychowski9 scriba

Ks. Maciej Dulcius (zm. przed 1686), pleban w Uniechowie (już przed 9 VI 1645), od 1655 r. kustosz
kamieński, dziekan człuchowski od 28 VIII 1670, Visistatio archidiaconatus camenensis…, s. 90–91,
528.
9
Zap. tożsamy z Maciejem Pytlochowskim, który z niższymi święceniami w Gnieźnie 1 VI 1674 otrzymał prowizję na wikarego kościoła w Chojnicach, ADPelp, K–7, s. 24.
8

83. Testament Kazimierza Teodora Jabłonowskiego
Świecie nad Wisłą, 29 X, 1 i 3 XI 1671
Oryg., wpis oświadczenia woli testatora złożonego w domu rajcy świeckiego Kazimierza Ciszkowskiego, wpisany do ksiąg ławniczych Świecia nad Wisłą, ADPelp, AmŚwiecia 1, s. 683–687.
Testament wzmiankowany: W. Kętrzyński, O Jabłonowskich herbu Prus III, „Przewodnik Naukowy
i Literacki” 4, 1876, z. 11, s. 995–996; K. Mikulski, Kazimierz Teodor Jabłonowski herbu Prus III alias
Wilcze Kosy, czyli z dziejów występnych poczynań i nieszczerej skruchy szlacheckiego gwałtownika
z drugiej połowy XVII wieku, „Barok. Historia — Literatura — Sztuka” 8, 2001, nr 1, s. 39–46.

[s. 683] Ja, Kazimierz Jabłonowski1, czując się być bliższym onego świata aniżeli tego, naprzód duszę moją Panu Bogu Stwórcy memu w ręce, od którego oną
mam oddaję, prosząc Majestatu Jego Boskiego, aby nie według wielkości grzechów
moich, ale według wielkiego miłosierdzia Swego ze mną postąpić raczył.
Ciało zaś moje w kościele ojców bernardynów świeckich aby było pochowane sine cuiusvis contradictione, proszę. Rzeczami i dobrami ruchomemi tak dysponuję. Ojcom bernardynom świeckiem koni robotnych czterech, wołów czterech
z wozami oddać rozkazuję i tego konia, com sam na nim jeździł, albo gotowizny
zł 100 w dobrej monecie. Ks. plebanowi świeckiemu2 tego konia odkazuję, co na
Kazimierz Teodor Jabłonowski z Lubodzieża (ur. w Dąbrówce, chrz. 21 IV 1641 Drzycim, zm. między 23 III a VIII 1672), syn Piotra Kazimierza i Zofii Bąkowskiej. Zmarł mając 30 lat, na skutek
ran odniesionych podczas bójki z Fabianem Kosem, Andrzejem Niewieścińskim i Zygmuntem Jabłonowskim, rodzonym bratem, ADPelp, Drzycim, chrzty 1633–1650, s. 83; pochodzenie, życie oraz
testament opisał K. Mikulski, Kazimierz Teodor Jabłonowski…, s. 39–46; W. Kętrzyński, O Jabłonowskich herbu Prus III…, s. 995–996.
2
Ks. Walenty Sądkowski jako proboszcz w Świeciu nad Wisłą odnotowany już w 1669, podczas wizytacji w 1687 — w Jeżewie, ADPelp, AmŚwiecia 1, s. 256; W. Kujawski, Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych biskupów kujawsko–pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym
w Pelplinie, cz. I, ABMK 84, 2005, s. 155, 188.
1
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nim jeździł czeladnik. Człowiekowi z Bydgosczy wołów parę i wóz powrócić i żeby
mu nagrodzono wszystko, com mu zabrał, rozkazuję. Według testamentu JM Panny
Katarzyny Zęmbowskiej3 niech oddadzą do kościoła świeckiego zł 100. Ojcom bernardynom świeckim zł 100. [s. 685] Do kościoła drzycimskiego4 zł 100, do kościoła przysierskiego5 zł 100 z bukowieckiej6 sukcesji. JMP Suchożyńskiego młodego
przepraszam, aby mi odpuścił7, muszkietów parę panu Leysowi8 oddać jego własnych, dłużnikom popłacić, proszę przez miłość Bożą. Slamów pół błama nowych
JM ks. kaznodziei bernardyńskimu ze Świecia daruję.
Supplementum eiusdem testamenti.
Działo się w tymże domu9 die prima Novembris anno 1671 [1 XI 1671], ponowił tegoż testamentu JMP Jabłonowski i przypisać kazał. Na obiad ubogiem krowę czerwoną małą do obu szpitalów w Świeciu podzielić, ojcom bernardynom do
klasztora gęsi 8, indyków 3, na piwo pszenicy korcy 10, na chleb żyta korcy 8. Do
Drzycimia na poprawę kościoła zł 100. Egzekutorów naznaczam JM ks. dziekana
świeckiego10, JMP Stanisława Albrachta Doleckiego11 podstarościego świeckiego,
JMP Macieja Pląskowskiego12 i JMP Zygmunta Leskiego13. Do szpitala w Drzyci-

Katarzyna Zębowska z Bukowca (zm. przed 8 VII 1668), ADPelp, AmŚwiecia 1, s. 676.
Kościół w Drzycimiu, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie.
5
Kościół w Przysiersku, pow. świecki, woj.kujawsko–pomorskie.
6
Bukowiec, wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.
7
Krzysztof Suchorzyński. W styczniu tego roku testator napadł na jego sługę, odbierając mu pistolety, szablę i inne drobiazgi, ADPelp, AmŚwiecia 1, s. 582, 692; K. Mikulski, Kazimierz Teodor
Jabłonowski…, s. 43.
8
Krzysztof Leys, mieszczanin i rajca świecki, najwidoczniej też ograbiony przez testatora. Odnotowany w spisie podatku pogłównego w 1662, ADPelp, AmŚwiecia 1, s. 646; Świecie w Prusach Królewskich — czasy nowożytne, oprac. K. Mikulski i J. Wroniszewski, [w:] Świecie. Księga jubileuszu
800–lecia, pod red. J. Borzyszkowskiego, Świecie–Gdańsk 1998, s. 61.
9
Jak czytamy w arendze: „Działo się w domu sławetnego Pana Kazimierza Ciszkowskiego rajcy świeckiego przy bytności JM ks. Walentego Sądkowskiego plebana świeckiego i Wielebnego
ks. kaznodziei ojców bernardynów dnia dwudziestego dziewiątego miesiąca października roku
Pańskiego tysiącznego sześćsetnego siedmdziesiątego pierwszego, na afektację JMP Kazimierza
Teodora Jabłonowskiego, nieszczęsnym przypadkiem śmiertelnie poranionego, zszedł sławetny
sąd miasta JKM Świecia do spisania ostatniej woli tegoż JM wzwyż mianowanego…”, ADPelp,
AmŚwiecia 1, s. 683–684.
10
Zap. ks. Stanisław Drozdowski, proboszcz w Grucznie, dziekan świecki w 1670, ADPelp, AmŚwiecia 1, s. 519, 551, zob. testament Jana Kosa, dok. nr 91, przyp. 6.
11
Stanisław Wojciech Dolecki (zm. po 30 XII 1686), syn Macieja i Zofii Jajkowskiej, 1671–1676 podstarości świecki i dzierżawca starostwa, ADPelp, AmŚwiecia 2, s. 219–220; Czaplewski, Senatorowie, s. 191.
12
Maciej Pląskowski (zm. 23 II 1699), syn Pawła i Reginy Kęsowskiej, ławnik ziemski człuchowski
1666–1693, AAPoz, AZ 3/7a (AcS), k. 67v; Niesiecki, Herbarz VII, s. 319; UPKr, nr 321.
13
Zygmunt Władysław Leski z Dąbrówki (zm. po 1691), syn Krzysztofa z Tesmendorfu (Nowa Wieś
Malborska) i Zofii a Persen, przed 23 X 1671 mąż Marianny Jabłonowskiej (ur. 1635), szwagier testatora, APGd, DzierzGr 2/7, k. 262, 325v; GStAPK, XIV. HA, Rep. 14, s. 2; ADPelp, AmŚwiecia 2,
s. 519; ADPelp, Drzycim 1, s . 24.
3

4
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miu żyta korcy 8. Do kościoła drzycimskiego własnych pieniędzy tegoż kościoła
co mi było dano, na mszał zł 8 oddać. Gospodyni co mi służyła krowę czarną holenderską i trzy konie albo trzy woły, tejże przekazuję dług u Pana Fabiana Kossa14
zł 22, aby je onej oddał Pan Kos, także futro slamowe stare onejże daruję. [s. 686]
Parobkowi Tomaszowi myta zł 8 zapłacić, ludziom tym co w żniwa robili, według
rachunku popłacić. Dziewce Marynie pieniędzy zł 8, sznurówkę i kabat sukienny. Piotrowi parobkowi pół myta fl. 4 oddać. Sukcesorom nieboszczyka Pana Jana
Kapla15 za zł 300, których był pożyczył rodzic16 nasz u niego na interes. Panu Niewieścińskiemu drzewa kop 8 gotowego spuszczonego aby oddano. Pannie Justynie
Kaplównie krowę czerwoną łysą odlecam. Za łaskę ojcowską Pana Ciszkowskiego17, jeżeli żyw będę, dam zł 100, jeżeli umrę zlecam parę koni albo parę wołów
i pistoletów czarnych parę i gwintówkę Panu Ciszkowskiemu. Trunnę z Drzycimia
żeby przywieziono i w niejch mię schowano, także w żupan siarczysty kitajkowy
niech ciało moje obloką. Panu Mirzejewskiemu18 pałasz mój własny daruję. Panu
Kozłowskiemu19 kaftan czarny. Janowi Kaplowi kontusz czarny stary. Miód co do
Świecia przywieziono na potrzebę moją, przedać. JM ks. Basilemu bernardynowi
świeckiemu tal. 4 w gotowiźnie oddać. Sołtysowi z Węntfia20 Mathjaszowi21 kopę
drzewa niech sobie wytnie w boru lubodzieskiem 22 z części mojej. Za sztukę płótna
zł 7 Szotowi temu, u którego je brał Pan Leys. Czeladnikowi czapkę moją i bandolet. JMP Piotrowi bratu memu 23 parę pistoletów, flentów i jarczak. JMP Leskiemu
kulbakę purpurową, o co proszę IMPP [s. 687] egzekutorów, aby się tej ostatniej
woli mojej we wszystkiem dosyć stało.
Dnia trzeciego listopada w tymże wzwyż mianowanym domu przy IMM niżej
podpisanych meliorował wzwyż mianowany JMP Jabłonowski i potwierdził wzwyż
mianowane kontenta tej woli ostatniej, hoc addito. JMP Piotrowi bratu memu

Fabian Kos (ur. 1634, zm. przed 9 V 1685), syn Andrzeja z Mszanna i Jadwigi Sartawskiej, ławnik
ziemski świecki 1670–1671, ADPelp, Drzycim, chrzty 1633–1650, s. 10; Państwowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku, Fond 694, op. 4,1834; UPKr, nr 1124.
15
Jan Kapel, mieszczanin świecki.
16
Piotr Kazimierz Jabłonowski (zm. przed 1664), syn Grzegorza z Jabłonowa i Barbary Klińskiej,
W. Kętrzyński, Jabłonowscy…, s. 995–996.
17
Kazimierz Ciszkowski, mieszczanin i rajca świecki, Świecie w Prusach Królewskich…, s. 61.
18
Zap. Mateusz Kazimierz Mirzejewski, rajca świecki w 1671, ADPelp, AmŚwiecia 1, s. 665, 710.
19
Zap. Andrzej Kozłowski z Lubochyni (zm. przed 20 X 1685), ADPelp, AmŚwiecia 2, s. 104.
20
Wętfie,wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.
21
Maciej, sołtys z Wętfia, napadnięty przez testatora w 1669, poraniony i więziony, musiał się okupić,
dając 100 zł i 5 wołów, K. Mikulski, Kazimierz Teodor Jabłonowski…, s. 42–43.
22
Lubodzież, wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.
23
Piotr Jabłonowski (zm. po 1672), brat testatora, dziedzic Poledna i Dworzysk, brał udział w bójce
przeciwko testatorowi, ADPelp, AmŚwiecia 1, s. 765; W. Kętrzyński, Jabłonowscy…, s. 996; K. Mikulski, Kazimierz Teodor Jabłonowski…, s. 40, zob. też testament Piotra M. Jabłonowskiego, dok. nr 100,
przyp. 1.
14
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zapisuję na Lubodzieżu zł 1000, JM Pannie Annie siostrze24 na Dąbrowie25 zł 400,
JMP Leskiej26 zł 200 na Dąmbrowie, a 200 oprócz pierwszego sta na poprawę kościoła drzycimskiego, aby go jak najprędzej ratowano, potym rekoligowawszy się
przy tychże IMM niżej podpisanych. JMP Piotrowi wszystką część na mię przypadającą, tak ojczystych jako i macierzystych dóbr zapisuję, z tym dokładem, aby
temu testamentowi dosyć czynił.
(–) R[emigian] A[leksander] Powalski27 s[ędzia] z[ziemski] ś[wiecki]
(–) Paweł Białłobłocki z Rynk[ówki]28 pisarz pomorski jako przy tym będący
(–) Samuel Lniski29 s[ądowy] z[iemski] ś[wiecki] mpp
(–) Wojciech Przywicki30 mpp
(–) Maciej Kossowski31 przy tym będący
(–) Stanisław Albracht Dolecki jako egzekutor

Anna Jabłonowska (ur. w Dąbrówce, chrzest 20 IX 1648 Drzycim, zm. po 9 VII 1696), siostra testatora, późniejsza żona 1v. przed 1674 Jana Jerzego Dembińskiego, 2v. Jakuba Żukowskiego, ADPelp,
Drzycim, chrzty 1633–1650, s. 142; APByd, AmChojnic 134, s. 195; ADPelp, AmŚwiecia 2, s. 518;
APPoz, BydGr 41, k. 546v.
25
Dąbrowa, wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.
26
Marianna Jabłonowska (ur. w Dąbrówce, chrzest 7 V 1635 Drzycim, zm. po 6 X 1689), siostra testatora, żona Zygmunta Władysława Leskiego z Tesmendorfu, ADPelp, Drzycim, chrzty 1633–1650,
s. 24; ADPelp, AmŚwiecia 1, s. 675; ADPelp, AmŚwiecia 2, s. 518.
27
Aleksander Remigian Lewalt Powalski, sędzia ziemski świecki 1662–1685, UPKr, nr 1166.
28
Paweł Białobłocki z Rynkówki, zob. testament Ewy z Białobłockich Spiglowej, dok. nr 62, przyp. 5.
29
Samuel Lniski (zm. po 3 I 1676), ławnik ziemski świecki 1668–1676, UPKr, nr 1120.
30
Wojciech Przywidzki (zm. po 12 VII 1686), ławnik ziemski świecki 1662–1686. Z tym tytułem
uczestniczył następnego dnia (4 XI 1671), w obdukcji ran testatora, ADPelp, AmŚwiecia 1, s. 687–
689; UPKr, nr 1119.
31
Maciej Kossowski, ławnik ziemski świecki, z tytułem zapisany podczas obdukcji testatora, zob. testament Jerzego Kossowskiego, dok. nr 77, przyp. 8.
24
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84. Testament Agnieszki z Boninów Sulickich Parskowskiej
Wejherowo, 30 XII 1671
Oryg. nieznany, kopia w postaci odpisu w Aktach Ustarbowskich i Wejherów z Ustarbowa, APGd, sygn.
998/116, s. 1–4. Testament od strony językowej omówiła D. Bieńkowska, Cechy języka i stylu pomorskich testamentów…, s. 179–195.

[s. 1] W imię Pana Boga Wszechmogącego. Amen.
JMP Agnieszka Parzkowska1, będąc zdrowa na umyśle, lubo na ciele bardzo słabego zdrowia, z którego niedługie życie jej miarkować się może, ponieważ nie wiemy godziny śmierci naszej, tedy dobremi rozmysłami i z poradą przyjaciół swych
w opiekuństwie JMP Christopha z Boninów Sulickiego2 , rodzonego swego, do aktu
tego sobie obranego, o dobrach swoich wszytkich ruchomych i nieruchomych i sumach pieniężnych, którekolwiek jej Pan Bóg z łaski Swej użyczyć raczył, chcąc
postanowienie uczynić, ten niżej testament swój spisać umyśliła.
Naprzód zeznawa i przed Panem Bogiem Stworzycielem swym i wszytką rzeszą niebieską i każdym chrześcijańskim człowiekiem oświadcza się tu i na Sądzie Bożym, iż ona, gdy przyjdzie ostatnia godzina życia jej, w prawdziwej św.
powszechnej wierze chrześcijańskiej katolickiej rzymskiej umrzeć chce. Duszę
swoją grzeszną jednak nad ciało droższą w ręce miłosierdzia Bożego porucza, mając zupełną i nieomylną wiarę i mocną nadzieję w Jego ojcowskim miłosierdziu
i w zasłudze Matki Syna Bożego, iż jej grzechy odpuścić raczy, a do wiecznej
chwały Swej św. przyjmie. Ciału zaś swemu pogrzeb obyczajem chrześcijańskim
przy kościele farskim wejherowskim3 naznacza. Przy tym zeznawa, iż z tej sumy
u JMP Piotra Przebendowskiego4 sędziego powiatu lęborskiego zostawa w retentach, sumy kapitalnej 2 000 zł, a–na którą sumę jest obligacja –a oprócz interesy, ile
się pokaże [b] w regestrach.

a
Nadpisane z lewego marginesu zgodnie ze znakiem pisarskim, pozostał tam ciąg dalszy, przekreślony, bowiem wpisany jest niżej item druga obligacja wnukom należąca od tegoż Pana sędziego na
2000 zł. b Skreślone w retentach. c Skreślone sto. d–d Nadpisane z marginesu zgodnie ze znakiem
pisarskim e Skreślone półósma złotego. f–f Nadpisane z marginesu zgodnie ze znakiem pisarskim.
g
Skreślone z Miesz z Mieszkan. h–h Na marginesie, wstawione w tym miejscu. i Skreślone polsk.
j
Skreślone przed. k–k Na marginesie, wstawione w tym miejscu, przy czym raszowa nadpisane nad
skreślonym sukienna. l–l Na marginesie, wstawione w tym miejscu. m–m Na marginesie, wstawione
w tym miejscu, przy czym skreślone od pierwszego. n Skreślone dwa o Skreślone stare. p Skreślone drugie osiem. r–r Nadpisane nad skreślonym płócienne rzeczy. s Skreślone Anuszy. t Skreślone u której to wnuczki. u Skreślone pierwsze wyżej. v Skreślone dosyć stało. w Skreślone rąk.
1
Agnieszka Bonin Sulicka (zm. między 30 XII 1671 a 29 XI 1674), żona Parskowskiego (Parzkowskiego), odnotowana w 1662 r. z córką Katarzyną w Rybnie (Wielkim), APGd, 998/116, s. 1, 4; APGd,
A mWejherowa 530/2, s. 257; AGAD, ASK I, 147, k. 190v.
2
Krzysztof Bonin Sulicki (zm. po 18 III 1675), brat testatorki, ADPelp, G–18, s. 300–301.
3
Kościół par. pod wezwaniem św. Trójcy w Wejherowie.
4
Piotr Przebendowski (zm. 20 II 1700), sędzia ziemski lęborski 1654–1658 i 1662–1700, PSB XXVIII,
s. 662–664; SBPN III, s. 501–502; M. Dzięcielski, Organizacja i funkcjonowanie…, s. 113, 180–183.
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Naprzód leguje kościołowi farskiemu wejherowskiemu tal. 10, także księdzu
plebanowi wejherowskiemu5 względem pilnej pracy jego w chorobie jej, leguje mu
3 tal. Do Żarnowca księżom6 względem odprawowania Mszy św. zapisuje każdemu
po 2 tal., co uczyni tal. 6. Ubogim we Gdańsku u ojców dominikanów, co odprawują różaniec, tym leguje 2 tal. Do klasztoru wejherowskiego ojcom reformatom,
tak na potrzeby ich, jako i na budynki, zapisuje i leguje tal. 6. Co się tknie długów
dawnych i świeżych, a mianowicie naprzód długu Panu Maciejowi Dąbrowskiemu
[c] 40 tal., który to dług uczynił się był na pogrzeb nieboszczyka Pana małżonka jej.
Tudzież drugi dług Pani Barbarze Rybińskiej7 13 zł, gr 15, u której jest w zastawie
łańcuch srebrny złocisty. Córkom Świętka8 ogrodnika nieboszczyka półczwarta zł.
Panu burmistrzowi Jędrzejowi9 w Wejherowie tal. 1. Pani Wolffowej tal. 1. Panu
pisarzowi miejskiemu wejherowskiemu tal. 15, d–na co jest zastaw, główka srebrna,
sznurek pereł i aftowany manet jeden–d. Bukowi karczmarzowi zł pol. 10, Jakubowi
Kicie10 [e] półs[i]ódma zł. Ks. plebanowi wejherowskiemu zł 4 gr 18, f–na co jest zastaw–f. Zdunowi Janowi Półtorakowi gr 15. Panu podstarościemu żarnowieckiemu
zł 1, a organistemu 4 zł. Resztę dani [g] z mieszkania albo z domu gdzie mieszka,
[s. 2] organistemu wejherowskiemu resztuje kwartału od wnuka Aleksandra gr 12,
temuż organiście za różne posługi w chorobie jej leguje mu kontentacji 4 zł. h–Cyrulikowi wejherowskiemu za posługi i lekarstwa tal. 1–h. Dziewce Ertmucie, której
kiedy by dosłużyła do Świętk, da Pan Bóg roku przyszłego 1672 [5 VI 1672], tedy
przychodzi jej myta 10 zł. Te wszystkie wyżej specyfikowane długi, tak jej własne
jako i spólne, które się zebrały za żywota córki swej nieboszczki Katarzyny Swichowskiej11, uprasza dla miłosierdzia Bożego, aby były jak najprędzej popłacone.
Co się zaś tknie pogrzebu jej, tedy na cały pogrzeb in genere leguje i zapisuje
120 zł pol. [i], oprócz dwóch świec woskowych nie małych do kościoła farskiego
wejherowskiego na przyszłą da Pan Bóg Świętą Trójcę [12 VI 1672] obiecanych
i 3 zł na ofiarę dla ubogich, tudzież drugich parę świec woskowych do kaplicy na
Kalwarii na Święty Krzyż12 do oddania obiecane. Item do klasztoru ojców reformaKs. Andrzej Wagner (zm. między 20 III a 1 IV 1672), proboszcz w Wejherowie w latach 1665–1672,
Archiwum Archidiecezjalne w Gdańsku–Oliwie, W 1039, s. 49, ADPelp, G–16, s. 171; O. Grzegorza
Gdańskiego Kronika…, s. 24.
6
Ks. Wojciech Borini, spowiednik, ks. Tomasz Kostenowicz, kaznodzieja i ks. Stanisław Borkowicz,
komendarz, przybyli do Żarnowca 10 VIII 1664, ADPelp, Monastica, Żarnowiec 1 (tzw. Metryka), k. 72.
7
Barbara Rybińska, identyczna z siostrą Wojciecha z Rybna (Wielkiego), odnotowana w spisie pogłównego 1662, AGAD, ASK I , 147, k. 190.
8
Świętek, ogrodnik w Rybnie (Wielkim), odnotowany w spisie pogłównego 1662, AGAD, ASK I, 147,
k. 190v.
9
Andrzej Nitsch (zm. 1672), przyjęty do wiary katolickiej 17 III 1652, w 1662 r. rajca, potem burmistrz Wejherowa, pochowany III 1672 u reformatów, AGAD, ASK I, 147, k. 183; ADPelp, Monastica, Wejherowo 1, k. 275 i 318; J. Kowalkowski, Spisy pochowanych…, s. 195 i 203.
10
Jakub Kita, mieszczanin wejherowski, odnotowany w spisie pogłównego 1662, AGAD, ASK I, 147,
k. 183v.
11
Katarzyna Parskowska, córka testatorki, żona N. Świchowskiego.
12
Kościół Św. Krzyża na Kalwarii z fundacji Anny z Wejherów Grudzińskiej 1652–1654, A. Mitkowska, Kalwaria Kaszubska i park Przebendowskich w Wejherowie, Kraków 2000, s. 36.
5
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tów w Wejherowie bestrego atłasu do korporału na ołtarz [j] Najświętszej Panny.
Item do Żarnowca13 na ołtarz Najświętszej Panny parę świec żałobnych, na Boże
Ciało do oddania obiecanych. Item na ofiarę przy tymże ołtarzu 2 zł.
Inwentarz rzeczy14.
Czarna brokatowa spódnica jedwabna. Item aksamitna. Szustokur do tej spódnicy. Zielona kitajczana suknia odnista, druga szara kitajczana suknia [z] srebrną
koronką. k– Spódnica raszowa futrowana, leberforb15 [s]. Druga czerwona spódnica
kucbajowa. Kołdra zielona raszowa–k. Czarny kanawacowy kabat. Grubej materii
czarnej wodnistej suknia. Czarna raszowa suknia. Kabat kronraszowy szmaszkami
podszyty. Czapka jedna błękitna kitajczana [z] złotą koronką z ogonkami sobolemi.
Druga czapka z ogonkami sobolemi czarna i z koronką czarną. Dwoje zarękawie,
jeden błękitny co złoty kwiat przebija, a drugi czerwony co także złoty kwiat przebija. l– Zarękawie kitajczane czarne z foty, złoty malunek, drugie czarne sukienne
zarękawie –l. Zarękawie jedne białe tal. kosztujące. Item szyjarka ich równa. Kołnierz biały z koronkami co tal. kosztował. Czarny kołnierz kitajczany z koronką
wielką jedwabną. Drugi kołnierz kitajczany trochę podlejszy. Chustek rąbkowych
białym szyciem dwie. Item inszych chustek różnych. Bawełnica jedna co kosztuje
5 zł. m–Płótna u tkacza w Pentkowicach16 plus wełminy pół kopy łokci. Item temuż
tkaczowi długu od pierwszego płótna pół tal.–m. Stęg rozmaitych całe pudełko. Item
igliczka srebrna, koronków złotych wielkich 4 łokcie albo 5. Fartuchów białych kilka. Koszulków małych i wielkich z 18. Obrusów i ręczników trochę, także i prześcieradła. Pierzyn pstrych drelingowych niestarych 3. Parchanowych poduszek
dwie, drugie są drelingowe poduszki. Powłok na poduszki 6.
Pierzyn białych 4.
Cynę — 6 półmisków, 6 talerzy, 1 konewka, 2 lichtarze mosiężne, moździerz 1
spiżowy, 1 wielki kocioł, drugi mniejszy, trzeci jeszcze mniejszy, 1 miednica, łyżek
spiżowych 2, scipce jedne mosiążne, [s. 3] dzbanek olęderskiej roboty z cynową nakrywką, 5 flasz szklanych stosownych z cenowemi szrubami. Zwierciadło niewielkie. Skrzynia z antabami i z żelazem oprawiona jedna. Skrzynia druga z żelazem
obita ze trzema zamkami. Skrzynia trzecia [z] szufladami. Puzdro do 6 flasz kwartowych. Szafa z zamkami dwiema. Stół 1 prosty sosnowy. Stołków drewnianych
2. 1 stołek skórą obity i 1 prosty stołek plec[i]ony. Wałkownica wielka z dębowych
dylów. Achtelów do miodu 4, i pół achtelek 1. Wazka17 nowa do sztukowania chust.
Kółko do przędzenia. Półbeczek od piwa i wiertel. Beczka piór gęsich. Łóżko jedno
do rozciągania, drugię łóżko proste, trzecie krzynkowe18.
Żarnowiec, wieś w pow. puckim, woj. pomorskim.
W księdze miejskiej Wejherowa pod 29 XI 1674 r. zamieszczona jest na kartce: Nota rzeczy, które nie dostają do inwentarza pozostałego po ś. pamięci JM Pani Jagnieszki Parszkowski, APGd,
A mWejherowa 530/2, s. 257.
15
Chodzi o barwę, z niem. leberfarb — ciemnoczerwona.
16
Pętkowice, wieś w pow. wejherowskim, woj. pomorskim.
17
Faska, APGd, AmWejherowa 530/2, s. 257.
18
Krzyżowe, APGd, AmWejherowa 530/2, s. 257.
13
14
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Wemborków parę. Rożen żelazny. Item dryfut, ponewka żelazna do smażenia
ciast, pałąk od wielkiego kotła. Misków glinianych pstrych 3, przystawków małych
5. Kieliszków szklanych [n] 2.
Obrazy. Jeden obraz Salvator nazwany, na płótnie malowany, drugi obraz Najświętszej Panny a trzeci obraz św. Agnieszki. Czwarty obraz drukowany św. Antoniego. Agnusków w skrzyni 5 albo 6. Świętości w pudełku schowane. Obligacja
JMP sędziego na 2 000 zł wnukom należąca. Księgi, jedna Żywoty Świętych [o].
Item inszych ksiąg małych i większych 8 [p]. Miechy nowe dwa, o korcu jeden a drugi o dwa korce.
Te wszytkie opisane rzeczy albo raczej szaty białogłowskie, także i r–białe szaty–r
białogłowskie, wnuczce swej Annuszce [s] leguje i zapisuje, [t] wyjąwszy tylko tamtą
szatę, co u księdza plebana w zastawie zostawa, którą rodzonemu swemu JMP Christofowi z Boninów Sulickiemu zapisuje. Wnuczkę pomienioną, żeby jak najprędzej
do klasztoru żarnowieckiego oddano19, pilno uprasza, ażeby nie zapomniano czepca, w którym się ta wnuczka urodziła, aby to mieli na dobrym baczeniu.
Wnukowi zaś Aleksandrowi leguje 2 pierzyny i 3 poduszki i prześcieradła 2,
albo co może być. Drugie zaś pierzynie tejże wnuczce zostawać mają, a insze rzeczy, to jest cynę, kotlinę i cokolwiek takowego, to ma być podzielone równym działem obiema wnukom.
Łańcuch, który u Panny Rybińskiej w zastaw zostawa, ma być na trzy części
rozdzielony, z których to działów jeden ma być tejże wnuczce dany, a dwa działy
mają mieć własne córki jej zakonniczki w Żarnowcu20.
Pieniądze zaś albo tę sumę [u] wyżej pomienioną, którą dożywotnie była sobie
zachowała, tedy po śmierci jej popłaciwszy długi i legata, także i pogrzeb, a co
zbieży to ma być na trzy części rozdzielone, z tych jedna część albo trzeci dział
wnukom, to jest Annuszce i Aleksandrowi ma być podzielony w równy rozdział,
a drugie dwie części córkom zakonniczkom w Żarnowcu należeć ma.
[s. 4] Co się i tymże sposobem o sukcesji kolkowskiej21 rozumieć ma, a to
wszytkie według Prawa Bożego i przyrodzonego, ażeby się temu tak jako się tu
wyraża [v] zapisuje i leguje we wszytkim dosyć stało, pod błogosławieństwem
Pańskim uprasza.
Której tej legacji i testamentu egzekutorami JMP rodzonego swego, drugiego
JMP Jana Ustarbowskiego22 , a trzeciego JMP Ludwika Szachmana23 mianuje i postanawia, mając nadzieję i ufność w nich, iż tę wolę jej ostateczną wypełnią, a przy
tym wszytkim tego testamentu i punktach jego zachowuje sobie moc i państwo
póki żywa będzie, na każdy czas, kiedykolwiek będzie chciała odmienić, mając
Brak takiej w spisach zakonnic, zap. nie została posłana do klasztoru, zob. Borkowska, Leksykon
zakonnic I.
20
Były to najpewniej Anna Parskowska (zm. 6 III 1684), profesja w r. 1666 i Elżbieta (zm. 11 V 1716),
profesja w r. 1673, Borkowska, Leksykon zakonnic I, s. 320.
21
Kolkowo, wieś w pow. wejherowskim, woj. pomorskim.
22
Jan Ustabowski, niemożliwy do jednoznacznej identyfikacji.
23
Ludwik Schachman, w 1662 r. w Bolszewie, Gostyczynie i Orlu, z żoną, siostrą i siostrzeńcem
Parskowskim, zap. przyszłym mężem testatorki, AGAD, ASK I, 147, k. 218.
19
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przyczynić, wniwecz obrócić, według upodobania jej. Które to zeznanie przy pieczęci [w] z podpisem ręki swej własnej potwierdza, a zapieczętowane, po śmierci jej
ma być otworzone.
Działo się w Wejherowie, dnia trzydziestego miesiąca Decembra roku Pańskiego tysiącznego sześćsetnego siedemdziesiątego pierwszego [30 XII 1671].

85. Testament Macieja Krokowskiego
Stargard [Szczeciński], 14 X 1672
Oryg. nieznany; kopia w postaci XIX–wiecznego odpisu z archiwum rodziny Schwerin zu Wildenchoff
w zespole Akta Krokowskich z Krokowej: APGd, 999/1867, s. 1–11.

[s. 1] Testament des Matthias von Krockow1.
Im nahmen der Heiligen Hochgelobten Dreyfaltigkeit. Amen!
Kundt und zuwißen sey männiglich, insonderheit denen daran gelegen, daß
ich, Matthias Crocco, meiner sterbligkeit mich billig erinnere, dahero habe ich mit
gutem bedacht diese meine geringe disposition oder letzten willen aufrichten oder
hinterlaßen wollen.
Zufoderst ich pro haeredibus instituire, so vigore iuris correcti praeteriti mir
ab intestato succediren, daß dieselbe in meine oßecksche2 , schlachowsche3 und
kührowsche4 güter succediren und dieselben habe und genießen sollen, gedoch
so bescheidentlich, daß meine ehelibste, Anna [s. 2] von Dewitzen5, an denen
benandten gütern, den ihr vorhin zu Lewenburg6 verschriebenen und an itzo
nochmahln bestätigten usufructum oder ius advitale, solange sie unversey rathet
bleibet oder ihren stand nicht verendert, unstreitig behalten und deren genießen
soll, daran sie im geringsten von ob[en]benandten meinen erben nicht soll turbiret
oder verunruhiget werden. Wolte und beliebte aber meiner eheliebsten, Anna von
Dewitzen, inhalt vertrages, so ich mit meinem bruder, seeligen Marten Döring

Maciej Krokowski (Mathias von Krockow) (ur. 11 VII 1600 w Krokowej, zm. 16 III 1675 w Kołobrzegu), syn Jerzego starosty darłowskiego i Idei von Vieregg (Ida von Viereck), polski i brandenburski
dyplomata, polityk i prawnik. Uczestnik rokowań w Münster i Osnabrück. Od 1672 r. Przewodniczący Sądu Nadwornego elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma I, H. Saring, Matthias von
Krockow, Baltische Studien NF 42 (1940), s. 198–211.
2
Dobra osieckie: Osieki Lęborskie (Ossecken), pow. wejherowski, woj. pomorskie.
3
Dobra złakowskie: Złakowo (Schlackow), pow. sławieński, woj. zachodniopomorskie.
4
Dobra kurowskie: Kurowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie.
5
Anna von Dewitz (zm. 8 II 1688), córka Berndta Joachima, 1v. żona Georga von Dewitz, 2v. żona
Macieja Krokowskiego, H. Saring, Matthias von Krockow, s. 209, 211.
6
Lębork.
1
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Croccowen7 nach absterben des seeligen general majors und deßen Wittiban [?] zu
Oßeken aufgerichtet, anstatt des oberwehnten usus fructus meiner güter 4 000 rthl.
zu förden, so stehet sothane electio bey ihr und dero freyen arbitrio, wie sie es [s. 3]
vermeinet ihr am besten nutz und erszrießlich zu sein.
Nachdehm auch meine eheliebste, Anna von Dewitzen das guth Weitenhagen8
mir pro fundo dotali zugebracht, welches ich auch bißhero genoßen, so nimbt sie
solches guth nach meinem absterben wieder zurück, ydoch absque ulla melioratione,
dafern sie bey obmentionirten oder verschriebenen usufructu oder iure advitalitio
der vorbenandten güther, wie obstehet, verbleiben will.
Was sonsten bey meinem absterben in parata pecunia vorhanden oder gefunden
werden möchte, solches alles legire ich meiner eheliebste Anna von Dewitzen, sambt
allen was an golde, silber, haußgerath und mobilien, wie auch an außstehenden
nominibus activis vorhanden, angesehen solches alles von sie, nebenst [s. 4] mir,
durch unser beyderseits fleiß und beszahrung erworben worden. Im gleichen legire
ich ihr Anna von Dewitzen, mein haus in Stargardt9, so ich unlängst von Martin
Rahnen gekauft, in seinen grentzen und mahlen, wie es vorhin von Martin Rahnen
beseßen und genieß brauchet worden, wozu meine eheliebste, Anna von Dewitzen
aus ihren gütern 300 rthl. mir vorgeschoßen. Nachdehm ich auch auf harren und
sintzelo bey den im ambt Colbatz10 gelegenen dörffern, wovon nachricht in meiner
verlaßenschafft, vermöge S[einer] Churf[ürstlicher] Durch[laucht] gnädigsten
concession und der sämbtlichen Pommerschen Landständen genehmfahungen,
selbige foderung zu reluiren, verhanden 5 000 rthl. annoch zu fordern habe, so legire
ich davon der reformirten [s. 5] kirchen alhin 300 rthl., der kirchen zu Saatzig11,
dafern S[einer] Churf[ürstlicher] Durch[laucht] gnädigsten verwilligen werden daß
ich daselbst nicht im gewölbe, sondern nur unterm predigstuel in einem vierkantligen
grabe möge begraben werden, auch 100 rthl. Seiner Excellence dem H[herrn] Baron
von Schwerin12 legire ich von dieser foderung 2 000 rthl. und meinem schwester sohn
Jochim Ernst Grumbkowen13 1 000 rthl. Was annoch auf selbige auf Garren und
Sintzelo hafftenden 5 000 rthl. übrig bleiben möchte, solches mag man zu meinem
begräbnüß anwenden, yedoch daß es ohne pomp und verschwendung zugehe, sondern
wo einige übrige brocken verhanden, solches an anstheilunge der allmosen anwenden.

Marcin Döring Krokowski (Merten Döring von Krockow), zmarły brat testatora, APGd, AmPucka
519/55, s. 94.
8
Grzęzno (Weitenhagen), wieś w pow. łobeskim, woj. zachodniopomorskim.
9
Stargard Szczeciński.
10
Kołbacz (Colbatz), wieś w pow. gryfińskim, woj. zachodniopomorskim.
11
Szadzko (Saatzig), wieś w pow. stargardzkim, woj. zachodniopomorskim.
12
Zap. Otto von Schwerin, prezydent Tajnej Rady elektora Fryderyka Wilhelma, Źródła do kaszubsko–polskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do roku 1645, pod red. B. Wachowiaka, t. 2.
Pomorze Zachodnie w państwie brandenbursko–pruskim (1653–1815), wyd. Z. Szultka, Poznań–
Gdańsk 2006, s. 303, 434.
13
Joachim Ernst Grumbkow (zm.1690), tajny radca brandenburski, marszałek dworu elektora Fryderyka Wilhelma, od 1679 r. generalny komisarz wojenny, Źródła do kaszubsko–polskich…, s. 325.
7
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Ich vernehme zwar anitze, ob [s. 6] wolte man S[einer] Churf[ürstlicher]
Durch[laucht] dahin bewegen selbige concession nach meinem absterben aufzuheben,
aber ich trage zu S[einer] Churf[ürstlicher] Durch[laucht] ein weitbeßeres
unterthänigstes vertrawen, da derselben bekandt, was auf den damahls generall
friedens tractaten zu Münster und Ossnabrück, folgends bey der verschickung
nach Wien, Prag und Großen Reichstage zu Regensburg, wegen restitution der
Hinterpommern und Camminschen Landen, vor große mühe ich angewandt,
dahingegen andere, so damahls in S[einer] Churf[ürstlicher] Durch[laucht]
wirkl[ichen] diensten nicht wahren, temporihirten und auf den ausgang meiner
expedition warteten, gleichwoll hernach viel höher, als ich remuneriret worden,
dahero ich nicht hoffen will, einiger unter ihnen post mea funera mir dieser
begnadigung und [s. 7] daruber itzt gemachten disposition mißgönnen werden.
Zumahlen S[einer] Churf[ürstlicher] Durch[laucht] hirunter nichts abgehet,
und die sämbtliche Hinterpommerschen Stände, wovon nachricht in meiner
verlaßenschafft zu finden, angenommen, solches onus durch die gewöhnliche
contribution abzutragen, maßen bekandt, daß rittmeister Abraham Zautzman auf
S[einer] Churf[ürstlicher] Durch[laucht] verordnung zur evacuation der damahls
schwedischen colbergischen guarnison 2 000 rthl. angewandt oder bahr ausgezahlet
und vorhin zur kauffung der burrischen schultzen gericht 500 rthl. gezahlet,
welche 2 500 rthl. ich dem rittmeister Zautzman, auf S[einer] Churf[ürstlicher]
Durch[laucht] verordnung, in einer summa habe müßen abtragen, wovon in meiner
verlaßenschafft gute nachricht zu finden. Hoffe [s. 8] also, es werde hirüber künftig
kein disputat über alle obspecificirte legata einige talcidiam abzuziehen, welches ich
hiemit ausdrücklich will inhibiret oder verbotten haben, künftig entstehen.
Weil ich auch mit Churfürstlichem consens, inhalt der beyden weylandt Hertzogen
von Pommern Philip Julii14 und Bogislai15 disposition oder verordnung (wovon
die hierüber gemachte uhrkunde in meiner verlaßenschafft in originali zu finden)
meinem antecessori normam oder deßen erben wegen der Thrambschen probsthey
2 600 fl. pommerelischen bahr auszahlen müßen, und mir dieselbe laut allegirten
Chur– und Fürstlichin händen habenden uhrkunden oder wan ich nicht im leben,
meine erben refundiret werden müßen, so will ichs damit so gehalten haben, [s. 9]
daß sothane gelder durch den eltesten meiner familie an einen gewißen orth zinßbahr
sollen bestätiget werden, woran die jährlichen zinßen zu unterhaltung der begrabnuß
vorm thor zu Lawenburg, daselbst mein vatter seeliger und andere nahe anverwandten
leichen begraben oder eingesencket liegen, anzuwenden und was an jährlichen zinsen
zufertigung selbiger begrabnüß übrig bleibet, solches soll mein itziger eltester vetter

Filip Juliusz (ur. 27 XII 1584, zm. 6 II 1625), syn Ernesta Ludwika, książę wołogoski, E. Rymar,
Rodowód książąt pomorskich, t. 2, Szczecin 1995, s. 207.
15
Zap. Bogusław XIV (ur. 31 III 1580, zm. 10 III 1637), syn Bogusława XIII, brat stryjeczny Filipa
Juliusza, książę pomorski, tamże, s. 197–198.
14
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in familia Ernst Crocco16 zu Crocco, nebst meinen lieben ohm Frantz Weyher17,
starosten zu Hammerstein etc., unter die armen und welche es sonsten unter meine
arme freünde benötiget sein, ihres gefallens nach distribuiren, das capitall aber stetzs
conserviren, damit es ein perpetuum legatum zu obigem behuefe verbleiben möge.
[s. 10] Meine geringe kleyder mögen meine ob[er]benandte erben unter sich
theilen. Meine bibliothec aber soll ungetheilet aufm hauße Crocco oder sonsten an
einem gewißen orth, da es vor fewer schaden sicher, niedergesetzet werden, darüber
der elteste im geschlechte ein inventarium heb manu notarii soll conficiren laßen,
und wan ein buch daraus begehret, gegen einen schein selbiges wieder einzulieffern,
communiciret werde. Dem hoffrath und protonotario Placotomo18 legire ich aus
meiner bibliothec die Consilia Burhati19 und meinem gewesenen diener, Jurgen
Blumen, landreitern zu schlage, von meiner hinterstelligen besoldung 20 rthl.
Solte nun dieser mein letzter wille oder disposition nichts vor ein zierlich
testamentum können angesehen werden, so bitte und will ich, daß [s. 11] es vor
ein codicill donatio mortis causa, oder vermachung auf todes fall anzunehmen
und zu halten, welches ob[er]besagtes alles ich mit eigener handt geschrieben und
untergeschrieben auch mit angebohrenem rittschafft corroboriret.
Letzlich übergebe ich meine seele meinem erlöser Jesu Christo, der wirdt, umb
seines verdienstes willen an ynem großen tage gemeiner auferstehung mich mit
gnaden augen ansehen, und durch sein bitter leyden und sterben das erworbene
ewige leben genießen laßen. Amen. Amen!
Signat. Stargardt, die 14 Octobris. Anno 1672 [14 X 1672].
[LS] (–) Matthias Crocco

Może Ernest Krokowski z Krokowej, syn Ernesta i Eufrozyny von Schwarzwald, Dzięcielski, Organizacja i funkcjonowanie…, s. 148.
17
Franciszek Wejher (ur. 3 VI 1620, zm. 15 VII 1677), syn Enesta sędziego ziemskiego lęborsko–bytowskigo i Barbary Marii Zofii Krokowskiej, siostry testatora, starosta wałecki, białoborski i czarneński (hamersztyński) 1667–1677, APGd, Archiwum Krokowskich z Krokowej, 999/1869; Das Franz
von Weiher’sche Testament aus dem Jahre 1646, Heimat–Kalender für den Kreis Lauenburg i. Pom.,
Lauenburg 1921, s. 28–29; Czaplewski, Senatorowie, s. 53, 98; M. Dzięcielski, Organizacja i funkcjonowanie…, s. 207–213.
18
Immanuel Placotomus (zm. 15 III 1686), doradca elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma
I, Ultimis Honoribus Viri Magnifici Praenobilissimi Dn. Immanuelis Placotomi, ICti, Comitis Palatini
Caesarei, Serenissimi Eletcoris Brandeburgici Consiliarii &c. Nati die 1. Maii MDCXVI. pie denati die
XV. Martii MDCLXXXVI. ipso exequiarum die XVIII. Aprilis Ex Necessitudine Parentabant, 1686.
19
Zap. chodzi o jedno z wydań czterotomowego dzieła Francesco Bursati, Consiliorum Sive Responsorum, z przełomu XVI i XVII w.
16
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86. Testament Andrzeja Łążyńskiego, chorążego chełmińskiego
Toruń, 7 IX 1673
Oryg. nieznany, kopia w postaci odpisu z ksiąg grodzkich kowalewskich w księdze czynności biskupstwa chełmińskiego, ADPelp, C–84, k. 43–57. Testament do wpisu w aktach grodzkich przedłożyli
1 X 1674 o. Maciej Stanisław Chmielecki proboszcz chełmoński i Marianna Rudnicka, wdowa po
testatorze.

[k. 43] W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Lubo prawda, że póki mi1 Pan i Stwórca mój z tym światem widzieć się pozwala, póty mam nadzieję w łasce Jego przenajświętszej, że mię z opieki swojej
nie wypuści i dłużej z miłemi, małżonką2 i potomstwem cieszyć się każe. Jednak
przecie uważając słowa roztropne homo natus de muliere brevi vivens tempore i ja
lubo jeszcze w głębokie nie zakroczyłem [k. 43v] lata, tę brevitatem temporis uważać muszę i strapioną słabość w cie[le]a i siłach moich znają[c]b, dyspozycję domu
i fortun moich przed oczy biorę.
A naprzód majestat Najwyższego Pana za grzechy moje błagając, Onemu duszę
moją w ręce Jego przenajświętsze, pokornie suplikując, aby nie pomniał nieprawości
moich. Ciało zaś moje ziemi oddaję, małżonce mojej najmilszej, jako za małżeńskie
szczerości, tak za pokorne jej mnie szanowanie wielce dziękuję, [k. 44] wszelkiego
na świecie od najwyższego Pana życząc jej błogosławieństwa. Proszę, aby córeczkę
naszą jedyną3 i swoim i moim kochała sercem, a ja za nich Majestat Boski błagać będę.
Długi, że się jeszcze po miłych rodzicach moich i moje znajdują, upraszam przez
miłosierdzie Boże najmilszej małżonki mojej, aby one płaciła. A naprzód srebro kościoła chełmońskiego4, żeby jako najpierwej i jako najprędzej wykupione i do kościoła tegoż [k. 44v] chełmańskiego oddane. Prowizje także od sumy na dobrach moich
ojcom franciszkanom chełmińskim zapisane, według zgody porachowawszy, zapłacić. Także sobie i z kościołem łąckim postąpić i ostatek zostającego długu zapłacić,
proszę i obowiązuję kochaną małżonkę moją. Upraszam także najmilejszej małżonki
mojej, aby dwa kielichy srebrne złociste kupiła i do kościoła chełmańskiego oddała.
W innych punktach do testamentu kochanego rodzica [k. 45] mego odzywam się. Inne

Odtworzone, papier uszkodzony przez mikroorganizmy. b Odtworzone, papier uszkodzony przez
mikroorganizmy.
1
Andrzej Łążyński z Chełmonia (zm. między 7 IX a 10 X 1673), syn Łukasza sędziego chełmińskiego
i Anny Ciecholewskiej, chorąży chełmiński 1668–1673, ADPelp, C–84, k. 42–57, Niesiecki, Herbarz
VI, s. 226; UPKr, nr 16; Visitationes 1667–72, s. 91, 666, 668.
2
Marianna Rudnicka (zm. po 1696), żona testatora, ADPelp, C–84, k. 42v; Niesiecki, Herbarz VI,
s. 226); TD, Monografie, Łążyńscy h. Lubicz; TD, Grodzkie i ziemskie >Nakło> Część 1, 5566 (nr 189).
3
Anna Łążyńska (zm. po 1684), córka testatora i Marianny Rudnickiej, żona Wojciecha Chrząstowskiego miecznika wschowskiego (rzekomego), APTor, AkTor–Dominikanie 38, k. 155; TD, Monografie, Łążyńscy h. Lubicz; UWlkp, nr 1239.
4
Kościół w Chełmoniu, pow. golubsko–dobrzyński, woj. kujawsko–pomorskie.
a
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długi wszelakie, jako kościołowi pluskowęskiemu5, JMP Tomaszowi Piwnickiemu6,
JMP Jakubowi Elzanowskiemu7 fl. 2 000, w których Chełmanie zastawą trzyma,
JMP Sczepanowskiemu8 fl. 2 300, także i toruńskie prywatne wszystkie, w których
też są zastawy, Pani Annie Litkawej na Nowym Mieście, kupcowej toruńskiej, co
karta pokaże i zastaw tam znaczny [k. 45v], Panu Borcie według karty, Panu Phityskusowi fl. 170, w czym jest kontusz akasamitny pupkami podszyty, zastawiony
Panu Melchiorowi Napolskiemu9 i jego synom według zapisu, zgoła wszystkie długi,
jeżeliby się jak w Toruniu, jako gdzie indziej za słusznemi dokumentami pokazały,
proszę aby płacone były. A że po Wielebnym ks. Marcinie Grąckim czerwonych
zł. 10 przy mnie zostało, tedy proszę, aby [k. 46] one tak płacone były, Wielebnym
ojcom dominikanom toruńskim na trycezymę fl. 15, ojcom reformatom na Podgórze
także na trycezymę fl. 15, ojcom reformatom do Łabiszyna na trycezymę fl. 15, do
Chełmży także na trycezymę ojcom franciszkanom fl. 15, ostatek między ubogich
rozdać, proszę najmilszej małżonki mojej. Po Panu Borowickim słudze moim zostaje się [k. 46v] przy mnie zł 30, proszę żeby z tych połowę ojcom dominikanom
toruńskim, a połowę ojcom franciszkanom do Chełmży na Msze święte oddano.
Staremu słudze domu mego Panu Wysockiemu zostaje się jeszcze długu fl. 230, na
co jest karta w szufladzie. Panu Wodzisławskiemu zł 120 zasłużonego i to proszę,
aby zapłacone było. Długi kujawskie, aby z kujawskich [k. 47] dóbr płacone były,
jednak IMPP Borowskim małżonkom tamtych dóbr na ten czas dzierżawcom, ani
praeiudicium, ani przeszkody nie czynić, upraszam i obowiązuję sukcesorów moich,
aż do wytrzymania czasu, przypominam i to z serca kochającej małżonce mojej, że
u Pana Krystiana Lydki kupca toruńskiego łańcuch valoris 55 czerwonych zł jest
tylko w zastawie zł 160, [k. 47v] u tegoż binda valoris 36 czerwonych zł w zastawie
zł 150, są na to karty i wykupić potrzeba. U JMP Stanisława Tomickiego10 zostaje mi
jeszcze długu zł 540 — te wolno najmilszej małżonce mojej na swój i kochanej córki
obrócić pożytek. I lubo już pomieniona małżonka moja ma sobie ode mnie na dobrach wszystkich zapisane dożywocie, [k. 48] tedy jeszcze stateczną w małżeństwie
wiarę i poszanowanie nadgradzając, małżeńskie wszystkie rzeczy, ochędóstwa, których się komu nie namieniło, sprzęty domowe, stada, konie, bydła, owce i wszelakie
inwentarze onej daję i daruję, prosząc, aby na stateczne przez mnie pamiętała poszanowanie siebie.
Potrzeba by i na miłych moich krewnych i dobrych przyjaciół mieć respekt, ale
jako wszystkiemu światu jawna ta choroba [k. 48v] w ciężkie mnie zawiodła ciężary,

Pluskowęsy, wieś w pow. toruński, woj. kujawsko–pomorskim.
Tomasz Piwnicki z Piwnic (zm. po 1693), syn Jana, późniejszy rotmistrz powiatu toruńskiego,
A PTor, ASczan 35, s. 13; Visitationes 1667–72, s. 249, 251.
7
Jakub Elzanowski z Bolumina (zm. po 1676), zob. testament Krystyny ze Skotnickich Pawłowskiej,
dok. nr 67, przyp. 9.
8
Wojciech Szczepanowski (zm. po 7 IX 1673), podstarości kowalewski, Visitationes 1667–72, s. 670, 674.
9
Melchior Napolski (zm. po 7 I 1673), rajca kowalewski, Visitationes 1667–72, s. 674, 677.
10
Stanisław Tomicki z Targowisk (zm. po 7 IX 1673), może syn Stanisława i Agnieszki Wilkostowskiej, ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–014 (r. 1633); Visitationes 1667–72, s. 386.
5
6
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co mogę, dla nich zestawuję. Naprzód JMP Kazimierzowi Łążyńskiemu11 rodzonemu stryjecznemu memu długą strzelbę, wszystkie szable blachmalową i parę kobiercy, JMP Kazimierzowi Łążyńskiemu12 synowcowi memu, a nieboszczyka JMP
podczaszego dobrzyńskiego synowi rządzik biały srebrny i pistolety krzesowe aby
oddane i zawdzięczn[i]e żeby [k. 49] przyjęli, proszę. JMP Pawłowi Łążyńskiemu13
uzdeczkę gończą srebrną, ubranie karmazynowe nowe i czapkę sobolczą sukienną,
więc też, że tak podczas zdrowych lat moich, wielkich przy ochotnej szczerości Pana
regenta ziemskiego i grodzkiego kancelarii województwa chełmińskiego14 doznawałem życzliwości i usług, jakie też na potym, tak najmilszej małżonce mojej, jako
i jedynej córeczce te usługi [k. 49v] potrzebne będą, tedy nadgradzając mu to wszystko, naprzód zł 400, które on ks. proboszczowi kowalewskiemu na Msze święte na
dobrach swych Pluskowęsach zapisał, stamtąd biorę i na Szewie15, majętności mojej
one zapisuję, prosząc i obowiązując miłością małżeńską najmilszą małżonkę moją
i sukcesory moje, aby temu dosyć czynili i gdyby mnie Pan Bóg z tego świata [k. 50]
miał wziąć, aby prowizję od sta po zł 6 przez tegoż Pana regenta zapisaną, oni już
jako na Szewie zostającej sumy płacili. Także temuż Panu regentowi leguję pałasz
oprawny w srebro i parę pistoletów długich. Opoczyńskiemu jako dawnemu słudze
zł 200, kontusz zielony z grzbietami, czarne suknie i chusty moje wszystkie białe,
także czapkę grzbietową sukienną. Więc i [k. 50v] sukna tuzinku do baranów łokci 5
proszę, proszę aby oddano. To tak, ile pamiętać mogę namieniwszy i aby inaczej nie
było, przez miłość Chrystusa Pana upraszając.
Idę teraz lubo w młodości do grobowca mego. A że tam księdza postanowionego nie masz i podobno też przez oziębłość parafii wychować się tam nie może,
dusze zaś nasze na tamtym świecie przez [k. 51] kapłany Boże ratować potrzeba,
tedy najmilszą małżonkę i sukcesory moje obowiązuję, aby zniósłszy się z innymi
IMM parafianami i znacznie się do budowania plebanii przyłożyli. Wołów 4, koni
parę, krów 2, świni 2 pożytecznych i innych drobiazgów, aby zaraz do plebanii oddali. Cmentarz bez cudzej pomocy aby ogrodzili, proszę. Prowizje zaś albo czynsz
doroczny samego ks. plebana po zł [k. 51v] 122 z dóbr moich Chełmania proszę,
żeby dochodziły. A Wielebny ks. pleban powinien będzie Msze święte tak odprawować za duszę nieboszczyka JMP Łukasza Łążyńskiego16 sędziego ziemskiego
11
Kazimierz Łążyński (zm. między 1680 a 1684), syn Szymona i Magdaleny Ciecholewskiej, brat stryjeczny testatora, APTor, AKTor–Dominikanie 36, k. 206; APTor, AkTor–Dominikanie 37, k. 148;
APTor, AkTor–Dominikanie 38, k. 155.
12
Kazimierz Łążyński, bratanek testatora, syn podczaszego dobrzyńskiego, jednak takiego nie wykazują spisy UKuj. Być może tożsamy z późniejszym mężem Anny Szrek, mieszczki toruńskiej, luteranki,
ADTor, Par. św. Jakuba w Toruniu, AA–001, k. 408.
13
Zap. Paweł Łążyński, syn Aleksandra i Katarzyny Polichnowskiej, APTor, ASczan 117, s. 5–8.
14
Michał Hieronim Chełmoński, regent grodzki chełmiński 1661–1682, podpisany pod testamentem,
UPKr, nr 1400.
15
Szewa, wieś w pow. golubsko–dobrzyńskim, woj. kujawsko–pomorskim.
16
Łukasz Łążyński (zm. 1662), syn Szymona wicewojewody chełmińskiego i Anny Piwnickiej, ojciec
testatora, pisarz ziemski chełmiński 1654–1660, sędzia ziemski chełmiński 1660–1662, donator
kościołów w Wielkiej Łące i Chełmoniu, ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–008, s. 4; UPKr,
nr 205, 260; Visitationes 1667–72, s. 91, 668.
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chełmińskiego, pożądanego rodzica mego w poniedziałek, JMP Anny Ciecholewskiej rodzicielki miłej17 mojej we środę, a za mnie samego duszę w czwartek każdego [k. 52] tygodnia i tak ten czynsz na dobrach pomienionych Chełmania moich
dziedzicznych zostawać będzie, w czym też i samego ks. przyszłego plebana obowiązuje się sumienie jego.
Aże do takiej rozprawy potrzeba pomocy kochanej małżonce mojej, uniżenie
lubo zbolały, ale na rozumie zdrowy upraszam IMM krewnych i dobrych przyjaciół
moich za opiekunów jej i córeczce mojej jedynej, także tej ostatniej [k. 52v] woli
mojej, egzekutorów. Naprzód JMP Szymona Łążyńskiego18 stryja mego rodzonego, JMP Melchiora Grochowskiego19 podczaszego ziemskiego dobrzyńskiego, rodzonego ciotecznego mego, JMP Mikołaja Głuchowskiego20 sądowego ziemskiego
chełmińskiego, JMP Władysława Rudnickiego21, JMP Marcina Markowskiego22 ,
wojskiego inowłocławskiego [k. 53], JMP Kłobukowskiego, najmilszej małżonce
mojej. Ukochanej zaś córeczce, lubo wiem zapewne, że IMM wyżej mianowani
jednym sercem obie kochać będą, przecie że czasem odległość miejsca przeszkodą
być może, upraszam IMPP, Marcina Zboży Zakrzewskiego23 podczaszego brzeskiego, JMP Samuela Ciecholewskiego24 sądowego ziemskiego [k. 53v] michałowskiego,
wuja mego, JMP Kazimierza Łążyńskiego25 stryja mego rodzonego, JMP Tomasza
Piwnickiego, JMP Aleksandra Bajerskiego26, pewien tego będąc, że pomnąc braterskie moje życzliwości, sukcesorom też moim succurere ad petita ich raczą, więc że
tym IMM niepodobna będzie zawsze być pospołu najmilszej zaś małżonce mojej,
[k. 54] częstej potrzeba będzie konferencji, przeto upraszam Pana regenta kancelarii
chełmińskiej, aby onej we wszystkich sprawach był radą i pomocą do wszelakich,
jeżeliby były trudności, osierociałej zaś małżonki mojej proszę i radzę, żeby bez niego nic z nikim w niebytności IMPP opiekunów nie zawierała ani traktowała, będzie
on umiał jako IMPP opiekunom oznajmić i [k. 54v] sukcesorom moim służyć, bo
Anna Ciecholewska (zm. przed 7 IX 1673), córka Stanisława ławnika ziemskiego człuchowskiego
i Elżbiety Dulskiej, matka testatora i siostra Samuela, APByd, AmChojnic 128, s. 698; ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–009, s. 53.
18
Szymon Łążyński (zm. po 7 IX 1673), syn Szymona wicewojewody chełmińskiego i Anny Piwnickiej,
stryj testatora, ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–008, s. 4; Visitationes 1667–72, s. 577.
19
Melchior Ludwik Grochowalski (zm. 1678), syn Ludwika i Teofili Łążyńskiej, brat cioteczny testatora, podczaszy dobrzyński 1671–1677, UKuj, nr 1537.
20
Mikołaj Głuchowski z Głuchowa i Niemczyka, ławnik ziemski chełmiński 1665–1676, UPKr,
nr 172; Visitationes 1667–72, s. 32, 46–47.
21
Władysław Rudnicki z Zegartowic (zm. po 1687 przed 1695), syn Jana i Anny Głuchowskiej, APGd,
DzierzGr 2/4, k. 3v; ADPelp, B III 14, s. 43, 49; ADPelp, B V–16, s. 154; APTor, AmChełmży 12, s. 238.
22
Marcin Markowski (zm. przed 12 VII 1675), wojski inowrocławski 1650–1673, UKuj, nr 924.
23
Marcin Zboży Zakrzewski (zm. 1704), podczaszy brzeski 1670–1687, kasztelan słoński 1688–1702,
UKuj, nr 165, 1823.
24
Samuel Bolesław Ciecholewski (zm. 1702), syn Stanisława ławnika ziemskiego człuchowskiego
i Elżbiety Dulskiej, brat matki testatora (może przyrodni), ławnik ziemski michałowski 1662–1702,
APByd, AmChojnic 134, s. 95; APTor, Akta Karwatów z Wichulca, sygn. 2; UPKr, nr 685.
25
Kazimierz Łążyński, stryj testatora, skądinąd nieznany.
26
Aleksander Bajerski (zm. po 1688), APTor, AmKowalewa 6, k. 209v, 211; Visitationes 1667–72, s. 56.
17
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tego już doświadczyłem. Doszło mię też to słyszeć, że JMP stryjeczny mój chce się
u mnie upominać zł 1000, oświadczam się przed Bogiem, że o tym długu nie wiem.
Owszem mi JM winien zł 300 (trzysta) na co jest rekognicja, aże duszy prędkiego
potrzeba ratunku, tedy upraszam najmilszej małżonki mojej, aby za duszę moją,
jako mnie tylko Pan Bóg [k. 55] z tego świata weźmie, jako najprędzej do ojców
dominikanów toruńskich zł 15 i do ojców reformatów na Podgórze drugie zł 15
odesłać raczyła.
Inne potrzeby i interesse moje w ręce najmilszej oddaję małżonki, której za małżeńskie poszanowanie, miłość i ochronę wielce dziękując, przed majestatem Boskim w modlitwach moich nie zapomnę. Żegnam i błogosławię i żeby Anusię jako
jedyną [k. 55v] córeczkę naszą kochała, upraszam. Żegnam pozostałych krewnych
i przyjaciół moich dobrych, aby na pozostałe domu mego łaskawi byli sieroctwo,
upraszam. Dziękuję sługom, czeladzi i poddanym wszystkim za życzliwe usługi,
ażeby i dalej osierociałym lubo sukcesorom moim za równą służyli życzliwością,
proszę i obowiązuję. Żegnam i innych, którzykolwiek na mnie łaskawi byli, a jeżeli
komu w czym się uprzykrzyłem, przepraszam. [k. 56] Sam też przed Bogiem moim,
do którego na sąd idę, moje odpuszczam urazy.
Pogrzeb ciału memu, żeby bez wszelkiej splendecji był, tak najmilszej małżonki
mojej, jako IMPP opiekunów upraszam. Kapłanów tylko i ubogich, których o pomoc
duszy mojej do usprawiedliwienia się Najwyższemu Sędziemu, proszę pokornie.
Pisana ta wola moja ostatnia w Toruniu, dnia siódmego septembra roku Pańskiego tysiącznego sześćdziesiątego siedemdziesiątego trzeciego [7 IX 1673], [k. 56v]
a dla lepszej wiary ręką moją własną podpisuję się.
(–) Andrzej Łążyński chorąży chełmiński mpp
(–) Jakub Elzanowski przy tym będący mpp
(–) Marcin Borowski27 przeor konwentu toruńskiego św. Dominika mpp
(–) Michał Hieronim Chełmoński regent ziemskiej i grodzkiej kancelarii województwa chełmińskiego przy tym będący i to piszący mpp
[Pieczęć papierowo–woskowa wojewody chełmińskiego Jana Gnińskiego]

Marcin Borowski (Borovius), doktor teologii i przeor dominikanów toruńskich do 1682 r., APTor,
AkTor–Dominikanie 38, k. 130.
27
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87. Testament Michała Kijewskiego z Kijewa
Kijewo, 29 IX 1675
Oryg. nieznany, kopia w postaci wypisu z księgi grodzkiej kowalewskiej: ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–006, dok. 27. Testament do wpisu w grodzie kowalewskim przedłożył 11 XII 1675 Maciej
Pertrykowski, egzekutor.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Roku Pańskiego tysiącznego sześćsetnego siedemdziesiątego piątego. Działo się
w dzień św. Michała Archanioła [29 IX 1675]. Ja, Michał Kijewski1, bacząc się być
chorym i niebezpiecznym życia swego, czynię takową dyspozycję.
Jeżeli mię Pan Bóg zabierze z tego świata, tedy naprzód duszę moją drogą krwią
Chrystusową odkupioną temuż Panu w ręce Jego przenajświętsze, gdy mię z tego
świata Pan Bóg zabierze, oddawam. Ciało zaś mizerne, jako z ziemi stworzone,
tejże ziemi oddawam, której do woli mojej i ostatniej dyspozycji egzekutorami czynię, to jest upraszając, lubo in absentia obydwie, tychże IMM, jako to JMP Marcina
Trzebskiego2 , wuja swego rodzonego, także i JMP Macieja Wilczewskiego3, szwagra swego, także i JMP Macieja Petrykowskiego i JMP Kazimierza Trzebskiego4,
jako brata wujecznego i JMP Franciszka Ostrowickiego5, także JM ks. komendarza
kijewskiego imieniem Szymona Kochankowicza, a subprzeora chełmińskiego, aby
tej mojej woli ostatniej dosyć we wszytkim uczynili.
Naprzód. Ciało moje mizerne w kościele ojców dominikanów, aby było w sklepie pochowane, za co od miejsca naznaczam wołu latowanego6 rosłego, łysego. Przy
tym, aby małżonka moja7 zł 15, skoro duch z ciała wynidzie, na trycezymę tymże
ojcom oddała, aby co prędzej była odprawiona ta trycezyma za duszę moją. Z osobna znowu sukcesorów moich przez miłość Bożą upraszam, aby z dóbr moich ojczystych zł 150 na ratusz chełmiński wyliczyli i oddali, ażeby za duszę moją quotannis
prowizja od tych pieniędzy ojców dominikanów chełmińskich dochodziła na trycezymę za duszę moją. Długi które by się kolwiek znalazły tak zapisami i regestrami,
1
Michał Kijewski z Kijewa (zm. między 29 IX 1675 a 17 X 1675), syn Stanisława i Anny Kwos Trzebskiej, APGd, DzierzGr 2/3, k. 106; ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–009, dok. 27, 59.
2
Marcin Kwos Trzebski z Napola, wuj testatora, zob. testament Anny z Kwosów Trzebskiej Kijewskiej, dok. nr 80, przyp. 7.
3
Maciej Sudek Wilczewski z Wilczewa i Klecewa (zm. przed 27 IX 1683), syn Jana i Doroty Stollen
z Gulbia, 1634–1678 ławnik ziemski malborski, od ok. 1638 mąż Gertrudy Kijewskiej, szwagier testatora,
APGd, AmSztumu 524/6, s. 491; APGd, DzierzGr 2/5, k. 433v; APGd, SztumZ 3/2, s. 82; UPKr, nr 514.
4
Kazimierz Kwos Trzebski z Napola (zm. przed 1692), zap. syn wzmiankowanego Marcina, GStAPK,
XIV. HA, Rep.14, k. 93; APTor, ASczan, 532, s. 13.
5
Zap. Franciszek Ostrowicki (zm. przed 9 VI 1694), zob. testament Piotra M. Jabłonowskiego, dok.
nr 100, przyp. 7.
6
T.j. łaciatego.
7
Anna Niewieścińska (zm. po 1676), córka Fabiana z Pniewna dworzanina królewskiego i Barbary
Debrzyńskiej, 1v. żona Macieja Będzimirowskiego, 2v. testatora, ADTor, Monastica–Benedyktynki
MA–009, dok. 60.
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których na pamięć w chorobie mojej przypomnieć sobie nie mogłem, przez miłość
Bożą upraszam, aby popłacone były, a osobliwie te, które sobie przypomnieć mogłem. Naprzód małżonce mojej kochanej wiecznymi czasy 1 000 zł monety pruskiej
zapisuję i wiecznymi czasy daruję. Także i inwentarz wszytek bydła i koni, tak rzeczy ruchomych, jako i sprzęt domowy oddaję, aby po śmierci za duszę moją dobrze
czyniła. Kościołowi kijewskiemu8, aby według regestru kościelnego dług zapłaciła,
a nie powinna będzie z dóbr moich ojczystych ustąpić, aż jej to wszytko oddane
będzie, cokolwiek ma sobie ode mnie darowanego.
Upraszam też o to małżonki mojej, aby żadnym solennym pogrzebem spólnie
i z sukcesorami mojemi nie bawiła się, ale w prostej trumnie ciało do kościoła odwiózłszy, obiad ubogim według przepomożenia sprawiła. Dług Janowi Rydrowi,
owczarzowi starogrodzkiemu9, zł 30. Dług Panu Welweryanowi do Chełmna, jako
zapis pokaże. Panu Czatrowi za beczkę soli i za 2 korce żyta i jeżeli co więcej regestrami pokaże. Panu Szmytowi do Chełmna 12 zł pieniędzy i 12 korcy żyta. Pani
Zaleskiej, Białowskiej z domu, zł 24, lubo na 30 zł u JM zostaje zapis, jednakże 6 zł
nie dobrałem od małżonka JM. JMP Krzysztofowi Jackowskiemu zł 90, na który
dług ma zapis. Te tedy długi przez miłość Bożą tak egzekutorów, jako i sukcesorów
moich upraszam, aby wprędce popłacone były z ojczyzny mojej, żeby dusza moja za
to nie odpowiadała. JMP Maciejowi Wilczewskiemu, szwagrowi memu, cokolwiek
by się długu zapisami mymi pokazało, wszak ojczyzna w tym zostawa. Który to ten
testament i kondycje w nim podane, tak ważne chcę mieć, jakoby przed księgami
grodzkiemi kowalewskiemi uczyniony był. Co dla lepszej wiary i powagi ręką swoją stwierdzam i podpisuję.
Działo się w Kijewie10. Roku Pańskiego tysiąc sześćset siedemdziesiątego piątego, w dzień św. Michała [29 IX 1675].
(–) Michał Kijewski mpp
(–) Simon Kochankowicz, commendarz kijewski, supprior culmensis ordinis
praedicatorum mpp
(–) Maciej Petrykowski
(–) Franciszek Ostrowicki
(–) Kazimierz Trzebski

Kościół w Kijewie Królewskim, pow. chełmiński, woj. kujawsko–pomorskie.
Starogród, wieś w pow. chełmińskim, woj. kujawsko–pomorskim.
10
Kijewo Szlacheckie, wieś w pow. chełmińskim, woj. kujawsko–pomorskim.
8
9
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88. Testament Macieja Drywy Zakrzewskiego
Kościerzyna, 9 XII 1675
Oryg. w postaci wpisu w księdze ławniczej miasta Kościerzyny: BOss, 4415/II, k. 116–118. Testament
wzmiankowany: S. Achremczyk, Życie polityczne…, s. 54.

[k. 116] Przed sądem i aktami niniejszymi miejskimi kościerzyńskimi oblicznie
stanąwszy szlachetny Pan Maciej Driwa Zakrzewski1, części swojej we [k. 116v] wsi
Boruczynie2 dziedzic, odstępując prawa i jurysdykcji swej własnej, a tej miejskiej
kościerzyńskiej ile do tego aktu tylko należy, samego siebie z dobrami i sukcesorami swymi wcielając, lubo na ciele chory jednak na umyśle zdrowy będąc, jawnie
i dobrowolnie nieprzymuszony ale dobrze się na to rozmyśliwszy i przyjaciół poradziwszy się zeznał.
Iż on chorobą wielką od Pana Boga będąc nawiedzony, testament przy bytności Wielebnego ks. plebana stężyckiego3 i JMP Stanisława Żuromskiego4 sądowego
ziemskiego mirachowskiego i szlachetnego Andrzeja Warzewskiego w miesiącu
sierpniu roku teraźniejszego uczynił był, który testament niniejszym kasuje. A teraz, że go Bóg do lepszego trochę przyprowadził zdrowia i baczenia, zabiegając
temu, aby po śmierci jego trudności i niesnaski prawne między małżonką jego teraźniejszą i dziećmi tak pierwszego, jako i wtórego małżeństwa nie zaszły, tedy tak
dom swój rozporządza i luboby dla lepszej ważności do ksiąg grodzkich województwa pomorskiego stanąć i to rozporządzenie albo ostatnią wolę swoją chciał zeznać,
tedy dla starości i słabości zdrowia swego żadnym sposobem nie może.
Naprzód synowi swemu Walentynowi [z] pierwszego małżeństwa5 sumę
900 zł pol. u szlachetnego Pana Jana Kostki Mszczyszewskiego6 we wsi Węsiorach7,
wespół z interesami od tej sumy od tegoż Pana Mszczyszewskiego przychodzącymi,
o którą sumę proces przewiedziony jest. Względem dóbr ojczystych zleca i zapisuje
i wszytko prawo swoje wespół i z procesem na [k. 117] osobę jego wiecznymi czasy
transfuduje, do tego junców parę dwulatnych [s], którymi się kontentować ma i nic
więcej upominać się nie będzie. Co strony dóbr jego macierzystych, ponieważ zeznawający z matką jego żadnego posagu nie wziął, tedy dóbr swych macierzystych
upominać się równo z braćmi swymi przyrodnimi z jednej matki zrodzonymi ma.

Maciej Drywa Zakrzewski z Borucina (zm. przed 1684), BKPAN, BK 11546, dok. 1.
Borucino, wieś w pow. kartuskim, woj. pomorskim.
3
Być może ks. Jan Albrechtowicz, pleban w Stężycy, zob. testament Anny z Kistowskich Kiełpińskiej,
dok. nr 90, przyp. 6.
4
Stanisław Żuromski (Żeromski), ławnik ziemski mirachowski 1652–1685, UPKr, nr 764.
5
Brak jakichkolwiek wzmianek o pierwszej małżonce testatora.
6
Jan Kostka Mściszewski z Węsior (zm. po 1692), BOss 4415/II, k. 171v; APGd, AmKościerzyny
506/3, k. 243–243v.
7
Węsiory, wieś w pow. kartuskim, woj. pomorskim.
1
2
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Potem szlachetnej Pani Małgorzacie Steyntynównie8, małżonce swej teraźniejszego wtórego małżeństwa 400 zł pol., które posagiem do niego wniosła na dobrach
swych dziedzicznych w Boruczynie zapisuje. A 600 zł pol. onej, względem posagu
należących, u braci swych upominać się będzie. Które takie nikomu, tylko onej należeć będą. Nadto 200 zł pol. u Pana Andrzeja Boruckiego9, w której sumie część jego
młyna i Raduni jeziora10 są zastawione. Te też pomienionej małżonce swej dożywotnio
tylko daruje i zapisuje, takimi jednak kondycjami, że jeżeliby pomienionej małżonce
swej za mąż iść przyszło, tedy tę sumę 400 zł z dóbr jego onej dać będzie powinno.
Jeżeliby znowu za mąż nie poszła, a z dziećmi swymi teraźniejszego małżeństwa
zgodzić by się nie mogła i rozłączyć się im przyszło, tedy miasto 400 zł chałupę teraz
niedawno zbudowaną z ogrodem i kawlem aż do łąki, na których ta chałupa stoi, dać
powinni będą. Do tego na każdy rok 3 korce swego żyta, pół korca jęczmienia, pół
korca tatarki i grochu wiertel, na dobrej roli zorać i przysiać. Także krowy 2, świnie 2
i owiec 2 [k. 117v]. Co wszystko wydawać do ostatniego kresu życia jej, onej powinno
będzie. Które jednak bydło raz wydawszy, onym kontentować się musi, ale przy swoim dworskim w polu bez jej turbacji ażeby pasione było naznacza.
Znowu Janowi11, synowi swemu teraźniejszego małżeństwa, część swoją wszytką, tak dziedziczną, jako i zastawy ze wszytkimi pożytkami, przynależytościami,
inwentarzem, bydłem, zasiewkami i sprzętem gospodarskim czasy wiecznymi, nic
a nic nie ekscypując zapisuje i onego gospodarzem czyni. Nadto i długi wszytkie
gdziekolwiek i u kogokolwiek będące, z zapisami i z interesami (oprócz interesów
zasiedziałych u szlachetnego Macieja Drywy Zakrzewskiego, które onemu darował) także zapisuje, z których przerzeczonych dóbr Ewie, siostrze swojej 800 zł pol.,
gdy się jej za mąż iść trafi oddać i wyliczyć będzie powinien.
Co się dotyczy Marcina12 , syna zeznawającego, którego Pan Bóg wzrokiem upośledził, tedy onemu słuszne wychowanie, przyodzienie i doglądanie przy sobie jako
bratu dać powinien. Jeżeliby się jednak pomieniony Marcin wychowaniem braterskim nie kontentował, tedy onemu Jan, brat jego 500 zł pol. dać będzie powinien.
Po śmierci jednak Pani matki swej, szlachetnej Małgorzaty Steytynówny, w dobrach
macierzystych wszystkie dzieci teraźniejszego małżeństwa równy dział we wszystkim mieć będą powinni.
Dzieciom swoim wtórego małżeństwa opiekunów urodzonych, szlachetnych PP
Pana Jasia Chośnickiego13 z Gorzałego14 i Pana Macieja Żuromskiego15. A szlachetnej
Małgorzacie Stieyntynównie, małżonce swojej JMP Stanisława Żuromskiego, sądoweMałgorzata Stoyentyn (zm. po 1684), druga żona testatora, BKPAN, BK 11546, dok. 1.
Andrzej Borucki z Borucina (zm. po 1691), BKPAN, BK 11546, dok. 3.
10
Jezioro Raduńskie w pow. kartuskim, woj. pomorskim.
11
Jan Drywa Zakrzewski (zm. po 1684), syn testatora z drugiego małżeństwa, BKPAN, BK 11546, dok. 1.
12
Marcin Drywa Zakrzewski (zm. po 1684), syn testatora z drugiego małżeństwa, BKPAN, BK
11546, dok. 1.
13
Jan Kośnicki ze Zgorzałego (zm. przed 1694), APGd, AmKościerzyny 506/3, s. 519.
14
Zgorzałe, wieś w pow. kartuskim, woj. pomorskim.
15
Może Maciej Żuromski (Żeromski) (zm. po 20 VII 1677), syn Jana i Doroty Pierszczewskiej, BOss,
4415/II, k. 145, 154v.
8
9
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go mirachowskiego naznacza i prosi, aby ta ostatnia jego wola ważna i nieodmienna
była. [k. 118] Salwę sobie jednak zeznawający zachowuje, jeżeliby mu Pan Bóg jeszcze
i żywota przedłużył i onego do pierwszego przyprowadził zdrowia, tego rozporządzenia
albo ostatniej woli swojej poprawić, przyczynić albo umniejszyć według upodobania
swego. Ten zapis wolno będzie do którychkolwiek ksiąg lub ziemskich albo grodzkich
województwa pomorskiego przenieść nulla obstante in praemissis praescriptione.

89. Testament Eufrozyny z Zychckich Niesiołowskiej
Kościerzyna, 17 IV 1676
Oryg. jako wpis w księdze ławniczej kościerskiej sporządzony przez urzędników miejskich: BOss, 4415/II,
k. 126v–127. Konfirmacja i uzupełnienie z 21 IV 1677, tamże, k. 144–144v.

[k. 126v] Testamentum N[obilis] Euphrosinae Zychcka1.
Sąd niniejszy miejski kościerzyński zaszedłszy na afektację szlachetnej Euphrozyny Zychckiej, niegdy sławetnego Krysztophora Niesiołowskiego2 pozostałej
wdowy, którą zastawszy bardzo chorą na ciele, jednak na umyśle jeszcze zdrową,
która przy dobrym baczeniu będąc, tę ostatnią wolę swoją zeznała.
[k. 127] Że dobra swoje własne wszytkie, ruchome i nieruchome, jakimikolwiek przezwiskami nazwane w mieście niniejszym Kościerzynie mające i będące
i onym prawem słusznym należące, JM ks. Andrzejowi Kazimierzowi Laurinowiczowi 3, dziekanowi mirachowskiemu, plebanowi kościerzyńskiemu, wiecznemi czasy leguje i zapisuje 4. Dlatego, że JM ks. dziekan ma sobie naprzód dług
swój potrącić, który jest specyfikowany wzwyż w dekrecie miejskim kościerzyńskim, to jest zł 163, gr 28, który jest onemu winna. Znowu, aby JM ks. dziekan
wszystkie długi, którekolwiek i komukolwiek słusznymi dokumentami pokażą
się, także które nieboszczyka małżonek jej, jako i zeznawająca zaciągnęła, popłacił.

Wyraz poprawiony.
Eufrozyna Zychcka (zm. między 21 a 30 IV 1677), przed 1662 druga żona Krzysztofa Niesiołowskiego, AGAD, ASK I, 52, k. 135; BOss, 4415/II, k. 144, 144v, 146v.
2
Krzysztof Niesiołowski (zm. przed 18 VII 1670), mieszczanin, rajca i burmistrz kościerski, BOss,
4415/II, k. 38v–39.
3
Ks. Andrzej Kazimierz Laurynowicz (zm. między 17 II 1694 a 2 XII 1695), w 1647 r. kleryk, odnotowany 5 IX 1657 jako proboszcz w Wielu, 3 VII 1658 jako dziekan mirachowski (do 1694) oraz
proboszcz w Wielu i Kościerzynie, 27 V 1672 tylko proboszcz w Wielu, 7 X 1674 ponownie w Kościerzynie, do 22 I 1694; ADPelp, G–10, k. 68; G–12, k. 259v, 415; G–16, s. 190, 315, 457; G–18, s. 612;
G–21, k. 325, 333v, 473v; G–22, k. 90; ADPelp, Kościerzyna W–48, k. 16.
4
Intromisji ks. Laurynowicza w dobra dokonano 30 IV 1677, niechybnie po śmierci testatorki, BOss,
4415/II, k. 146v.
a
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Strony rowu kapustnika, który zeznawająca dotychczas trzymała, przy rowach
sławetnego Jana Zwagierki5 leżący, ten jeżeliby ją Pan Bóg z tego świata wziął,
Annie Niesiołowskiej, nieboszczyka Marcina Wysockiego pozostałej wdowie, należeć ma. Jeżeliby ją jednak Pan Bóg do pierwszego przyprowadził zdrowia, tedy
sobie salwę zachowuje do używania dóbr tych i onych dysponowania. I zaraz intromisji urzędownej zeznawająca JM ks. dziekanowi i sukcesorom jego w dobra
swoje wszystkie ruchome i nieruchome dopuściła i onej nikt nie bronił.
[k. 144] [21 IV 1677] Approbatio testamenti per N[obilis] Zychcka sive Niesiołowska.
Sąd niniejszy miejski kościerzyński na affektację szlachetnej Euphrozyny
Zychckiej niegdy sławetnego Krysztopha Niesiołowskiego pozostałej wdowy do
domu jej zeszedł, którą zastawszy [k. 144v] na ciele chorą, jednak na umyśle zdrową,
która przy dobrym baczeniu zeznała. Iż ona testament przed aktami niniejszymi die
17 mensis Aprilis anno 1676 [17 IV 1676] uczyniony we wszystkim aprobuje i konfirmuje, to jednak dokładając, ażeby JM ks. dziekan po jej śmierci dług swój z dóbr
jej odebrawszy i długi insze popłaciwszy ostatek cokolwiek zbieży [s] na kościół
i chwałę Bożą oddał. Tę ostatnią deklaruje swoją wolę, który testament niniejszy
także aprobował.

Jan Zwagierk (zm. po 1678), mieszczanin, starszy ławy kościerskiej w latach 1664, 1668, 1669,
BOss, 4414/II, k. 24 [74v]; 4415/II, k. 1, 16v, 184.
5

90. Testament Anny z Kistowskich Kiełpińskiej
Kościerzyna, 20 X 1677
Oryg. w postaci zeznania testatorki wpisanego do ksiąg miejskich Kościerzyny, BOss, sygn. 4415/II,
k. 163–164.

[k. 163] Testamentum Kistowska.
Przed sądem i aktami niniejszymi miejskimi kościerzyń[skimi] oblicznie stanąwszy szlachetna Anna Kistowska1, szlachetnego Gerzego Kałpińskiego małżonka, przy bytności tegoż męża swego jako i szlachetnego Pana Jana Kostki
Mściszewskiego2 do aktu tego przybranego opiekuna zostawająca, odstępując prawa i jurysdykcji swej własnej, a tej się miejskiej kościerzyń[skiej] ile do aktu tego
Wolne miejsce. b Skreślone: o których. c Podkreślone słowo niepotrzebne: złotych.
Anna Kistowska (zm. przed 5 XI 1681), 1v. N. Niesiołowski, 2v. Jerzy Kiełpiński, BOss, sygn. 4415 II,
k. 161, 163; APGd, AmKościerzyny 506/3, s. 126.
2
Jan Kostka Mściszewski z Węsior zob. testament Macieja Drywy Zakrzewskiego, dok. nr 88, przyp. 6.
a
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tylko należy, samą siebie z dobrami i sukcesorami swymi wcielając, będąc zdrowa
na ciele i umyśle, nie przymuszona, dobrze się na to rozmyśliwszy, przyjaciół się
poradziwszy, dobrowolnie zeznała.
Iż ona, będąc chorobą wielką od Boga nawiedzioną, testament, który przy
bytności osób pewnych we wsi Gostomiu3 dnia 11 miesiąca października roku teraźniejszego 1677 była uczyniła, niniejszym kasuje, a teraz, że ją Pan Bóg do lepszego trochę przyprowadził zdrowia i przy dobrym baczeniu zabiegając temu, aby
po śmierci jej między sukcesorami jakie nie zaszły niesnaski, tedy dom swój tak
rozporządza i lubo by dla lepszej ważności do ksiąg grodzkich województwa pomorskiego stanąć i tę ostatnią wolę swoją zeznać chciała, tedy dla starości, słabości
i poruszenia zdrowia swego żadnym sposobem nie może.
Naprzód sumę 400 zł pol. z dóbr ojczystych w dobrach Kistowie4 u szlachetnego
Pana Macieja Kistowskiego bratanka swego mających zł 200 pol., szlachet[nym] Janowi, Konstancji, Annie i Teresie po [k. 163v] nieboszczyku szlachet[nym] Melchrze
Niesiołowskim5 synu jej, pozostałym dzieciom, a wnuczętom swym. 100 zł pol. Panu
Gerzemu Kałpińskiemu małżonkowi swemu wiecznymi czasy zapisuje i daruje. Zł 30
Wielebnemu ks. plebanowi stężyckiemu6, za które aby pogrzeb i święte Msze odprawiono w kościele, a zł 70 na pogrzeb domowy i insze ekspensa pogrzebne poleca.
Inwentarz dóbr ruchomych, jako i w bydle we wsi Gostomiu pozostałych po śmierci
swej, temuż szlachetnemu Gerzemu Kałpińskiemu małżonkowi swemu do ostatniego
życia tylko jego zapisuje, a po śmierci małżonka tego, na dom jej wracać się powinien.
Długi zeznała, które jej winno, naprzód niegdy [a] Borkowski w Tuchlinie7, od
niegdy małżonka pierwszego zeznawającej, pożyczanych pieniędzy zł 46, które
sukcesorowie jego powinni oddać. Wieś wszystka Gostom winna zł 40, [b] które
Pan Jakub Gawin Gostomski odebrał. Tenże Pan Jakub Gawin Gostomski winien
zł 9, z których zł 3 na ubogich leguje, a zł 6 do kościoła stężyckiego za [c] duszę jej,
aby co sprawiono leguje te długi wyżej specyfikowane pomienionym wnuczętom
zapisuje i sama zeznawająca zeznała, że nikomu nic nie winna tylko Bogu duszę.
Salwę jednak zeznawająca sobie zachowuje, jeśliby jej Pan Bóg żywota przedłużył, rozporządzenia tego albo ostatniej woli swojej żeby jej wolno było, gdyby tego żądała, poprawić, przyczynić albo umniejszyć według upodobania swego.
I ten zapis wolno będzie komukolwiek i kiedykolwiek do którychkolwiek ksiąg
[k. 164] inszych grodzkich lub ziemskich województwa pomorskiego przenieść nulla in praemissis praescriptione obstante.

Gostomie, wieś w pow. kościerskim, woj. pomorskim.
Kistowo, wieś w pow. kartuskim, woj. pomorskim.
5
Melchior Niesiołowski, syn testatorki, BOss, sygn. 4415/II , k. 163.
6
Ks. Jan Albrechtowicz, proboszcz w Stężycy, któremu 5 XI 1681 mąż testatorki Jerzy Kiełpiński
przekazał 70 zł zapisane w testamencie żony, odnotowany w wizytacji 1686, APGd, AmKościerzyny
506/3, s. 126; W. Kujawski, Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych biskupów kujawsko–pomorskich…, s. 127, 168.
7
Tuchlino, wieś w pow. kartuskim, woj. pomorskim.
3
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91. Testament Jana Kosa
Parlin, 26 IV 1678
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu do ksiąg ławniczych Świecia nad Wisłą, ADPelp, AmŚwiecia
2, s. 132–135. Testament do wpisu przedłożył 6 III 1686 ks. Stanisław Drozdowski, dziekan świecki
i proboszcz gruczyński.

[s. 132] W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Ja, Jan Kos1, przy dobrym baczeniu i rozumie będąc, od urodzenia mego i do
wieczności Pana Boga Stworzyciela i Odkupiciela mego, teraz duszę moją oddaję
Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, Najświętszej Pannie Maryi dobrodziejce
mojej, Aniołowi Stróżowi, patronowi mojemu św. i Wszystkim Świętym Bożym.
Aże własnej rzeczy ziemi nie mogę odmówić, ciało moje i robakom odkazuję.
Z dóbr moich nie mam nic, jeno dobrą wolę, tą sobie biorę idąc na trybunał sprawiedliwości Boskiej, [z] inszych rzeczy czynię takową dyspozycję.
Za grzechy moje ciężkie i za każdy z osobna serdecznie żałuję, nieprzyjaciołom moim wszystkim z serca odpuszczam, aby mi Pan Bóg mój odpuścić raczył
grzechy moje, wyznawam Trójcę Przenajświętszą, Najświętszą Pannę mama za Matkę Zbawiciela mego, Świętych Bożych [s. 133] czczę: wierzę i wyznawam mocno
sakramenty święte, artykuły wiary św. i to co podaje do wierzenia Kościół św.,
w tej św. katolickiej wierze rzymskiej chcę umrzeć i umieram, mam nadzieję dobrą w miłosierdziu Bożym i w zasługach męki Pańskiej i zebrawszy krew Pana
Jezusową przenajświętszą, którą dla duszy mojej wylać raczył, Panu Bogu ofiaruję
memu. A jeślibym nie był przy dobrym baczeniu i rozumie, przyciśniony ciężkiemi
chorobami, częścią pokusami zwyciężony, tedy się teraz i zawsze oświadczam i protestuję przed majestatem Trójcy Przenajświetszej, iż nie chcę nic czynić, mówić,
myślić przeciwko Panu Bogu i wierze św., ale w niej przy dobrej rządzej [s] pewien
zbawienia będąc, dla dobroci i miłości Boskiej, z tego świata schodzę. Czarta się
wyrzekam i najazdów się jego nie boję, bo mam obronę [przez] Najświętszą Pannę
Maryję i Anioła Stróża mojego i inszych świętych patronów moich. Miłuję Pana
Boga mego ze wszystkiego serca mojego i ze wszystkiej duszy mojej, nade wszystko
na wolę się Jego najświętszą zupełnie wszystek oddawam.
Zdrowym być, chorować, żyć i umrzeć, kiedykolwiek Pan Bóg zechce, gotowem
Jego św. wolę pełnić, w czym się nie chcę sprzeciwiać woli Jego św. — niech się
Jego św. [wola] dzieje. Pomocy macierzyńskiej od Matki Przenajświętszej Maryjej przenajsłodszego Jezusa pewnie się spodziewam, teraz i czasu godziny śmierci
i Onę proszę i na Jej miłosiernych rękach duszę moją kładę i poufale umieram, pokuś się być Matką.

Słowo powtórzone. b–b Powtórzone, drugie skreślone. c Słowo powtórzone.
Jan Kos z Parlina (zm. między 26 IV a 31 V 1678), syn Andrzeja i Eufrozyny Ostrowickiej, ADPelp,
AmŚwiecia 2, s. 131, 135; APPoz, BydGr 38, k. 79, 102.
a
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Ażeby tym ważniejszy był ten mój testament, egzekutorów sobie obieram i stanowię samego Pana Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego i Przenajświętszą
Pannę Maryję, Anioła Stróża patrona mojego i Wszystkich Świętych Bożych pokornie prosząc, aby ten mój testament za natchnieniem Ducha Świetego podany, wziął
swój po śmierci skutek, na co się ręką trzymaną własną podpisuję i krwią ze krwią
Jezusową złączony intencją dobrą, teraz i na wieki podpisuję. A Ciebie Panie Boże
[s. 134] w Trójcy Świętej Jedyny proszę, abyś raczył przyjąć ten mój testament i duszę moją do chwały wiecznej. Amen.
Ta najpierwsza dyspozycja moja. Mając na Parlinie2 na części św. pamięci JMP
Marcina Osłowskiego3, rodzica małżonki mojej4 zł pol. dobrej monety 500, z dóbr
ojczystych moich i macierzystych drugie 500 zł małżonka mi moja zapisała księgami ziemskiemi świeckiemi w roku 1678, na której sumie i dobrach wszystkich
z obopólnie dożywocieśmy sobie zapisali z małżonką moją, tak tedy teraz tą sumą
1 000 zł dysponuję, aby po śmierci małżonki mojej, daję i leguję na kościół gruczeński5 zł 400, gdzie ciało moje mizerne tamże w tym kościele aby pochowane było.
A te 400 zł aby na dobrach zostawały, a od nich żeby corocznia prowizja po
zł 6 oddawana była. Oblig taki b–za tę–b prowizję czynię i upraszam, aby w każdym
tygodniu Msza św. w piątek bywała za duszę moją, Pana Boga prosząc i majestat
Jego św. błagając, proszę i powtóre, zaraz po śmierci mojej, aby ta prowizja od tych
400 zł corocznie oddawana była, aby się Msza św. co tydzień odprawowała, wielce
proszę JM ks. kanonika kruświckiego, dziekana świeckiego a plebana gruczyńskiego6, aby za moje ciężkie grzechy Pana Boga prosił i majestat Jego św. błagał. 100 zł
leguję do ojców bernardynów klasztorku świeckiego, aby także za grzechy moje
ciężkie Pana Boga prosili i majestat Jego św. błagali.
500 zł zaś drugie tak dysponuję. IMPP braci[om]7 rodzonym swoim i Pannom
siostrom8 także z obopólnie i zarownie [s] zapisuję, aby Pana Boga za duszę moją
prosili i majestat Jego św. błagali. O to też upraszam IMPP sukcesorów, strzeż Boże
śmierci na małżonkę moją, aby te budynki, którem kosztem swoim i pracą ciężką
pobudowałem, aby IMPP braci[om] rodzonym moim nadgrodzone były. Przy tym
też upraszam gorąco IMPP braci rodzonych moich dla miłości Bożej, aby małżonce
Parlin, wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.
Marcin Osłowski z Parlina (zm. po 1613), syn Andrzeja, Uruski, Herbarz, XIII, s. 47.
4
N. Osłowska (zm. przed 6 III 1686), córka Marcina, żona testatora, skądinąd nieznana.
5
Gruczno, wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.
6
Ks. Stanisław Drozdowski (zm. po 26 X 1690), kanonik kruszwicki, dziekan świecki (przed 8 X 1670),
proboszcz gruczyński i topoliński (przed 1668), podpisany na testamencie 31 V 1678, testator wspomniany przez niego jako św. pamięci, odnotowany w Grucznie podczas wizytacji 1687, ADPelp,
A mŚwiecia 1, s. 115, 519; ADPelp, AmŚwiecia 2, s. 131–132, 135, 609; W. Kujawski, Repertorium
ksiąg wizytacji kanonicznych biskupów kujawsko–pomorskich…, s. 156, 189.
7
Bracia testatora: Maciej (zm. po 7 IX 1688), Franciszek (zm. po 2 XII 1682), Mikołaj (zm. po
9 XI 1691) i Wawrzyniec (zm. po 7 III 1690) zwany przy oblacie testamentu juniorem, ADPelp,
A mŚwiecia 2, s. 132, 557, 685; APGd, DzierzGr 2/10, k. 10v; APGd, DzierzGr 2/12, s. 88; A PByd,
AmNowego 74, s. 177.
8
Siostry testatora: Anna (zm po 1689) i Marianna (zm. po 2 XII 1682), panny, APGd, DzierzGr 2/10,
k. 10v; APGd, DzierzGr 2/12, s. 88–91; APByd, AmNowego 74, s. 271.
2
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mojej miłej żadnej krzywdy nie czynili, ale i owszem, bratersko proszęc, aby ojcami
i opiekunami w krzywdach [s. 135] każdych sierockich, strzeż Boże na nią przypadły, stawali i onę zastępowali i powtóre gorąco proszę.
Którą to ostatnią wolę moją czynię dla wszelkiej powagi i warunku wszelkiego, będąc jeszcze sanus mente et corpore przy bytności IMM mianowanych, jako
to JM ks. Walickiego kaznodzieję gruczyńskiego, przy bytności JMP Wojciecha
Bagniewskiego9 i JMP Jakuba Ostrowickiego10, JMP Władysława Osłowskiego11
i JMP Jakuba Więckowskiego12 , przy których bytności obieram sobie za egzekutorów tej ostatniej woli mojej JMP Macieja Kosa rodzonego mego i JMP Mikołaja
Kosa, także rodzonego mego i JMP Wojciecha Bagniewskiego, obowiązując ich
na sumieniu, aby się starali tej ostatniej woli mojej dosyć czynić. A jeśliby się
co przeciwnego działo tej ostatniej woli mojej, powoływam ich na straszny sąd
Boski. Z którą ostatnią wolą moją gotowem umrzeć i umieram opatrzony będąc
na ostatnią drogę Sakramentami Świętymi. A jeżeliby mi Pan Bóg na dalszy czas
zdrowia użyczył, wolno mi będzie tę ostatnią wolę moją kasować, odmienić wedle
dyspozycji mojej.
Działo się w Parlinie dnia dwudziestego szóstego kwietnia roku Pańskiego tysiącznego sześćsetnego siedmdziesiątego ósmego.
Których IMM, wyżej mianowanych świadków, dla lepszej powagi i warunku
upraszam, aby się przy podpisie ręki mojej podpisali.
(–) Jan Kos trzymaną ręką
(–) X. Daniel Walicki kaznodzieja gruczyński w niebytności JM ks. kan[onika]
kruświckiego, dziekana świeckiego, gruczyńskiego, topolońskiego plebana
(–) Wojciech Bagniewski
(–) Jakub Ostrowicki trzymaną reką
(–) Władysław Osłowski
(–) Jakub Więckowski
Ja, niżej podpisany, przy ostatnim terminie życia JM św. pamięci będąc die ultima aprilis [30 IV] testor, iż tę ostatnią wolą swoją utwierdził i prosił, aby zaraz post
mortem, od 400 zł prowizja oddawana była.
(–) X. Stanisław Drozdowski kanonik kruświcki, dziekan świecki, gruczeński
pleban mpp

Zap. Wojciech Bagniewski z Małociechowa (zm. przed 16 X 1686), mąż Teofili Osłowskiej, spowinowacony z testatorem, ADPelp, AmŚwiecia 2, s. 188; Dachnowski, s. Herbarz, s. 288.
10
Jakub Ostrowicki z Małociechowa (zm. po 21 XI 1691), ADPelp, AmŚwiecia 2, s. 147; APPoz,
BydGr 73, k. 128v–129v.
11
Władysław Osłowski z Więckowa (zm. po 2 IX 1690, przed 1700), syn Władysława, stryja żony
testatora i Jadwigi Wróblewskiej, brat cioteczny testatora, ADPelp, AmŚwiecia 2, s. 147, 583; APGd,
DzierzGr 2/14, k. 152v; TD, Grodzkie i ziemskie >Nakło> Część 1, 3943 (nr 178) 1638; Uruski, Herbarz XIII, s. 47.
12
Jakub Więckowski z Więckowa (zm. po 9 VI 1704), syn Łukasza, późniejszy ławnik ziemski świecki
1683–1704, ADPelp, AmŚwiecia 2, s. 146, 394; UPKr, nr 1126.
9
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92. Testament Jana Komorskiego, chorążego malborskiego i starosty jasinieckiego
Łowinek, 2 XI 1679
Oryg. nieznany, dwie kopie: samodzielny odpis oraz wpis do protokołów ksiąg grodzkich bydgoskich,
APPoz, BydGr 82, k. 25v–26v, 31 (wpis 14 II 1720) i k. 29–30v (kopia, z której dokonano wpisu, dołączona do akt, przyniesiona przez ks. Franciszka Dembowskiego rektora kolegium jezuitów w Bydgoszczy 14 II 1720).

[k. 29] W imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.
Pewność śmierci, a niepewna czasua jej godzina, jeżeli każdego, choćby i najmłodszego człowieka admonet gotowości pogotowiu, mnie1 już w lata podeszłemu
i złym zdrowiem i ciężką chorobą z woli Bożej (za co Jego Najświętszemu Majestatowi niech będzie wieczna chwała) złożonemu jest powodem, abym dyspozycją sumienia duszy mojej, a orazb i substancji za osobliwym błogosławieństwem Boskim
nabytej, nieodwłocznie uczynił.
A naprzód duszę moją, kiedykolwiek z tego mizernego ciała wynidzie, w ręce
Boga mego zalecam i oddaję protestując się, że jako z miłosierdzia Jego w wierze
prawdziwej katolickiej rzymskiej urodziłem się, tak w tej a nie inszej do zgonu życia
mego trwać i w onej umierać chcę i jeżeliby kiedy pokusa i nieprzyjaciel duszny
osobliwie in articulo śmierci na mię następować i w jakie powątpiewanie o którymkolwiek wiary katolickiej punkcie zawodzić usiłował, oświadczam się, że za pomocą Bożą na to nie zezwalam i zezwalać nie będę, mając w zupełnym nieprzebranym
miłosierdziu Boskim, we krwi przenajdroższej Zbawiciela mego i zasługach Przenajświętszej Panny Matki Bożej dobrodziki mojej i wszystkich świętych patronów
moich nadzieję, że Bóg miłosierny na mię tego dopuścić raczył cokolwiek by mi do
otrzymania zbawienia przeszkadzać miało. Ciało moje, aby w sklepie albo grobie
IMM Societatis Iesu Collegii Bidgostiensis odpoczywało życzę, które aby ubogą
bez wszelakiej światowej niepotrzebnej aparencji i kazania w trumnie suknem szarym obitej, na toż miejsce i dzień pogrzebu zawiezione było i wieczorem złożone.
Ukochanej małżonki mojej2, której statecznego afektu małżeńskiego nieustającej pracy i fatygi w różnych chorobach moich doznawałem, za co serdecznie

Słowo opuszczone w wpisie. b W wpisie nadpisane. c Skreślone w wpisie: byłej. d Skreślenie
w wpisie. e Skreślenie w wpisie. f–f Dopisane do przyniesionej kopii.
1
Jan Stefan Komorski (zm. przed 10 XI 1681), syn Jana Michała i Reginy Paulusik mieszczanki
bydgoskiej, pisarz skarbu koronnego, jako sekretarz królewski otrzymał starostwo jasinieckie 1661–
1676, chorąży malborski 1663–1679, APPoz, BydGr 61, k. 72–72v; APPoz, BydGr 82, k. 30v; AGAD,
ASK I, 147, k. 287; Dachnowski, Herbarz, s. 351; Czaplewski, Senatorowie, s. 101; UPKr, nr 472;
Boniecki XI, s. 40; Uruski VII, s. 151 — oba herbarze błędnie podają jako drugą żonę Ewę Krzycką.
2
Anna Strubiczówna (Strubicówna) (zm. po 21 X 1682, przed 6 II 1685), córka Baltazara burmistrza Warszawy i Zofii Zembrzuskiej, żona 1v. 1638 Jacka Delpace, 2v. 1651 testatora, ADPelp,
A mŚwiecia 2, s. 37–38, 433–434; APPoz, BydGr 59, k. 406; APPoz, BydGr 58, k. 667, 668, 671;
Dachnowski, Herbarz, s. 351; Niesiecki, Herbarz V, s. 175; Czaplewski, Senatorowie, s. 101; PSB
XLIV, s. 424 (biogram ojca).
a
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dziękuję, [k. 29v] także i innych IMPP egzekutorów testamentu mego niżej upraszam. Neccessaria praesentanea do pogrzebu, który chrześcijańskim sposobem
odprawiony być ma, należące, aby z prowentów po mnie pozostałych opatrzone
i obmyślone były, małżonki mojej [c] proszę.
Do dyspozycji dóbr moich przystępując, ponieważ majętność moją wszystką
dziedziczną łowenkowską podług kontraktu de actu et data w Łowenku3 30 Octobris [30 X] roku Pańskiego 1679 między mną, a JMP Janem Piotrem Tuchołką4
kasztelanem gdańskim i synem JM a krześnym moim, zawartego, JMP Janowi
Franciszkowi Tuchołce5 kasztelanicowi gdańskiemu iura donationis zapisać i rezygnować obiecałem, tedy cokolwiek komu w tymże kontrakcie naznaczyłem, skoro
tenże JMP kasztelanic ad realem tych dóbr po zejściu moim z tego świata i małżonki mojej przyjdzie possessionem, te wszystkie sumy w kontrakcie wyrażone wypłacać powinien będzie, między którymi te tylko specyfikuję, które ad pia legata
za duszę moją i małżonki mojej naznaczyłem.
Naprzód rodzonemu memu Wielebnemu JM ks. Wojciechowi Komorskiemu6 Societati Iesu zł pol. 1 000 corocznie, JMP kasztelanic naznaczonej onemu ode mnie
prowizji płacić ma. Póki jednak małżonka moja żyć będzie, aby jako przy mnie bez
pieniężnej prowizji zostawał, tak przy małżonce mojej rezydował, proszę. IMM [d]
ojcom Collegii Bidgostiensis Societatis Iesu zł pol. 10 000 tą kondycyą, żeby ciało
moje i małżonki mojej, także JMP kasztelana gdańskiego i samej JM i dwóch synów IMM w sklepie albo grobie IMM ojców tychże Societatis Iesu post fata nostra
odpoczywały. Na kościół koronowski IMM Sacri ordinis Cisterciensis 3 000 zł, na
kościół farski bydgoski także zł 3 000 i na kościól farski chojnicki 2 000 zł. IMM
ojcom Societatis Iesu rezydencji chojnickiej zł 2000, Wielebnym ojcom bernardynom
bydgoskim [e] 300, Wielebnym ojcom karmelitom7 300, Wielebnym ojcom bernardynom nowskim 300, Wielebnym ojcom bernardynom świeckim zł 200, Wielebnym
ojcom dominikanom tczewskim zł 200, Wielebnym ojcom franciszkanom chełmińskim zł 300, Wielebnym ojcom dominikanom chełmińskim zł 200. [k. 30] Na kościół
serocki8 ratione obventionis ecclesiasticae, że gdzie indziej leżące ma zł 300.
Mam sumę 140 000 na ratuszu gdańskim u IMPP gdańskich podług ręcznej od
IMM salva provisione danej asekuracji, która u JMP Ginterowej w zastawie 35 000
ode mnie zaciągnionych in mutuum zostaje. Tę tedy sumę z pomienionej asekuracji
wyrażoną tak dysponuję. Wielebnemu zakonowi IMM ojców Societatis Iesu 100 000 zł
naznaczam omni meliori modo secundum beneplacitum od IMM, którym te in sancta
Łowinek (Łowenek), wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.
Jan Piotr Tuchołka (zm. początek 1691), wcześniej pisarz pomorski i podkomorzy malborski, kasztelan gdański 1677–1691, starosta jasiniecki, UPKr, nr 437, 587, 851; Czaplewski, Senatorowie, s. 101.
5
Jan Franciszek Tuchołka (zm. przed 27 III 1713), syn Jana Piotra kasztelana gdańskiego i Elżbiety
Strubiczówny, zap. siostry Anny, żony testatora, starosta jasiniecki, APByd, AmChojnic 136, s. 381;
APPoz, BydGr 59, k. 406; Czaplewski, Senatorowie, s. 101
6
Ks. Wojciech Komorski (ur. 12 III 1627 roku w Prusach , zm. 25 XI 1688), brat testatora, do jezuitów
wstąpił 30 V 1646 w Krakowie, rektor kolegium w Bydgoszczy, tam zmarł, EWJ, hasło: Komorski.
7
Klasztor karmelitów zap. w Bydgoszczy.
8
Kościół w Serocku, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie.
3
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religione competit za duszę moją i małżonki mojej, a największą chwałę Bożą applicandam, którą po zejściu moim z tego świata i małżonki mojej, której dożywocie nie
tylko na majętnościach, ale i na sumach i wszelkich rzeczach ruchomych rozciąga się,
wolno będzie IMM podnieść albo od niej brać prowizją. Z ostatka summy jeżeli nie
będzie mogła małżonka moja z prowizji, którą póki żywa od zupełnej 140 000 brać
ma, także i z dochodów majętności długu JMP Ginterowej albo sukcesorom nieboszczyka godnej pamięci JMP Gintera wypłacić, a przyszło by jej in suplementum tych
140 000 ruszyć, tedy cokolwiek restabit, to wszystko małżonka moja kochana, według
upodobania swego na pobożne za moją i swoją duszę legata obrócić ma.
Aby zaś ta ostatnia wola moja we wszystkich punktach i okolicznościach swoich
do należytego przyszła skutku, za egzekutorów jej obieram, naprzód za pierwszą
egekutorkę testamentu tego, naznaczam miłą i kochaną małżonkę moją, której doświadczonej w każdej okazji ufam ku mnie życzliwości i miłości, że tej ostatniej woli
mojej czynić będzie. JW JMP Stanisława Krzyckiego9 kasztelana poznańskiego osobliwie na mię łaskawego, jako miejscem odległym tą pracą i egzekucją testamentalną
onerować nie śmiem, a to tylko przy ostatnim obojgu IMM Państwa pożegnaniu.
JM upraszam, aby w czymkolwiek małżonka moja do JMP recurret, radą, pomocą
i powagą swoją patrocinari raczył. JW JMP Piotra Tuchołki kasztelana gdańskiego, JMP Remigiana Lewalta Powalskiego10 sędziego ziemskiego świeckiego, także
i JMP Jana Franciszka Tuchołki kasztelanica gdańskiego wielce proszę, aby IMM
do wykonania tej ostatniej woli mojej dopomagać raczyli, jakiebykolwiek trudności
occurrerent, małżonce mojej spólnie z JM ks. bratem miłym i kochanym rodzonym
moim, radą i zaszczytem być chcieli. [k. 30v] Takową ostatniej woli mojej uczyniwszy deklarację i dyspozycję, onę dla większej wagi i pewności ręką własną przy
pieczęci mojej podpisuję i IMM przytomni jako świadkowie według prawa należący
podpisują.
W Łowenku die secunda mensis Novembris anno millesimo sexcentesimo septuagesimo nono [2 XI 1679].
f–
(–) Jan Komorski chorąży malborski [LS rubri]
(–) Anna Komorska chorążyna malborska
(–) Jan Piotr Tuchołka kasztelan gdański praesens testamento [LS rubri]
(–) Jan Franciszek Tuchołka jako świadek [LS rubri]
(–) Alexander Powalski sędzia ziemski świecki jako uproszony świadek [LS rubri]–f

Stanisław Krzycki (zm. 1681), wcześniej stolnik, sędzia i podkomorzy kaliski, kasztelan poznański 1678–1681, żonaty 3v. 1659 z Ewą Anną Raczyńską, córką Zygmunta i mieszczanki łobżenickiej Paulusikówny, spokrewnioną z testatorem, w sprawach spadkowych zwała go wujem, ADPelp,
A mŚwiecia 2, s. 165–166; Grodzkie i ziemskie >Nakło> Część 1, 3886 (nr 178) 1638; UWlkp, nr 758;
PSB XV, s. 551–553.
10
Aleksander Remigian Lewalt Powalski, sędzia ziemski świecki 1662–1685, UPKr, nr 1166.
9
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93. Testament Katarzyny z Kalksteinów Stolińskich Komierowskiej
Wałdowo, 18 IX 1680
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu w księdze konsystorza kamieńskiego: ADPelp, K–7, s. 93–94.
Testament do wpisu przedłożył 4 IX 1680 Kazimierz Radoliński, burgrabia ziemski bydgoski oraz Paweł
Komierowski, mąż zmarłej, egzekutorzy.

[s. 93] Jako wszystkie rzeczy z woli przedwiecznej mądrości na ten świat pochodzą, tak mianowicie żywot ludzki na tym świecie żeglujący do portu skończenia
żywota swego ściąga, nieomylnie wiedząc dobrze nieuchybiony dekret o życiu ludzkim napisany, iż każdy człowiek na ten się świat rodzący umiera i zapomniawszy
wszelakich świata tego okazji jedynym wypłaceniem światu kontentować się musi.
Którego dekretu egzekucji i mnie uchronić się niepodobna, ponieważ Boski wyrok
taki jest: bądźcie gotowi, bo nie wiecie czasu ani godziny zejścia [z] tegoż świata. Ja1, będąc ciężką chorobą z woli Boga Wszechmogącego złożoną, z której jako
baczę do życia już przyjść niepodobna, ale będąc jeszcze na wszytkich zmysłach
i rozumie zupełnym, ciało moje i duszę przy sobie dobrze zostającą, czynię z woli
mojej nieprzymuszoną dyspozycję.
Wprzód za duszę moją i komu co należy. Uznając to najpierwej żem się w wierze
św. katolickiej urodziła i w tej umieram, polecając i oddając duszę moją Bogu w Trójcy Jedynemu i Matce Jego Przenajświętszej i Wszystkim Świętym, patronom moim.
Czynię tedy tę ostatnią teraz wolę moją, co jeżeli mię jeszcze Bóg mój zachowa
teraźniejszej śmierci, a do życia dłuższego przyprowadzi, abym się na tym świecie
bardziej Bogu memu usprawiedliwiła i za grzechy moje Bogu w Trójcy Jedynemu
błagała, ten testament renowować lepiej obiecuję. Teraz jednak tak dysponuję.
Naprzód co się już z małżonkiem moim 2 najmilszym odebrało względem posagu zł monety dobrej 2 000. Z tych leguję na pogrzeb i wyprawę ciała mego zł
monety dobrej 500. Na której sumie 1 500 zł monety dobrej czynię dożywocie zupełne kochanemu małżonkowi memu, mając wzgląd na to, że wszelaką po nim za
żywota miałam ochronę i usługę pomyślną w ciężkiej chorobie mojej. Proszę i obliguję IMPP sukcesorów, aby ta suma, póki żyję, do woli Bożej przy nim zostawała
i onej zażywał, a po śmierci jego taż suma 1 500 zł spadać powinna i one leguję tak
PP bratankom, synom i córkom, co idą od rodzonych braci moich3, także dziatkom
Katarzyna Kalkstein Stolińska (zm. między 18 IX a 4 XI 1680), córka Wojciecha ze Stolna i Elżbiety
Jeżewskiej, od 1 III 1677 żona Pawła Komierowskiego, ADPelp, Przechlewo, K–1, s. 50; ADPelp,
K–7, s. 92.
2
Paweł Komierowski (zm. między 1717 a 1726), syn Macieja i Elżbiety Sławianowskiej, po śmierci
testatorki żonaty jeszcze trzykrotnie, W. Chorążyczewski, S. Roszak, Pamięć Domu Komierowskich.
Studium z dziejów rodu szlacheckiego w XVIII wieku, Toruń 2002, s. 19.
3
Bracia testatorki: Melchior (zm. 21 VIII 1673), Bartłomiej (zm. po 1696) i Wojciech (zm. przed 1676)
Kalksteinowie Stolińscy. Z dwóch pierwszych znanych jest łącznie szesnaścioro dzieci, tu nie wymienionych. Potomkowie Wojciecha nieznani, ADPelp, Przechlewo, K–1, 61v; TD, Grodzkie i ziemskie
>Nakło> Część 1, 5118 (nr 185); UPKr, nr 324.
1
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wszystkim obojej płci, co idą od rodzonych sióstr moich4. Co się zaś tyczy 1 000 zł
monety dobrej posagu mego de bonis paternis et maternis, która jeszcze zostaje
u JMP Bartłomieja Kalsztyna Stolińskiego5, poborcy powiatu człuchowskiego, a rodzonego mego, tę wzajemnie leguję na dywizję tym wszystkim, co i te 1 500, ponieważ mnie już to [s. 94] iure naturali należy.
Ciało zaś moje aby w kościele wałdowskim6 było pochowane, bez odwłoki
i wielkiej ceremonii, proszę. W czym ukochany małżonek mój, jako kościół za duszę moją tak i JM ks. plebana ukontentuje. Więc, że spólnie inwentarza (cokolwiek
się znajdzie przychówku od tego bydła co jest oddane od JMP Derengowskiego)
dorabialiśmy się, tedy połowica małżonka mego ma być co się znajdzie należeć,
a połowica druga tym sukcesorom, co i suma pieniężna należy.
Rzeczy zaś ruchome, jako to pościel jedna, wielka na łoże jedno i z powłoką, połowicą małżonkowi mojemu, druga pościel szanewa [s] i z powłoką drugiej połowę,
tę odkazuję P. Mariannie7, córce JMP Nowowiejskiego, a siostrzance mojej. Co się
zaś znajdzie obrusów, ręczników i inszych białych rzeczy, te wzajemnie: połowicę
małżonkowi mojemu zlecam, a drugą połowicę córeczce JMP Nowowiejskiego odkazuję. Tejż[e] pierścień diamentowy jeden i rubinowy jeden, obrączkę jedną odkazuję. Suknie jakie się znajdą i namiotek kitajkowy, zielony, te poprzedać i za to na
Msze święte oddać. Ostatek miłości kochanemu małżonkowi mojemu daję, aby za
duszę moją dobrze czynił.
A na ostatek błagając Majestat Boski, aby mi z miłosierdzia Swego Boskiego grzechy moje odpuścić raczył, ponieważ żem go często onymi obrażała. Ażem
przytomnego JMP poborcy, a rodzonego mego przy tym testamencie dla prędkości słabego zdrowia mego mieć nie mogła, tedy onego ostatni raz żegnam pospołu
i z JM samą i z miłym potomstwem jego. A upraszam, oraz aby cokolwiek tu przy
woli ostatniej mojej czynić z miłości ku mnie czynił, a w niczym nie przeczył. Żegnam, także kochanego małżonka mego, aby jako za żywota miłość i życzliwość
małżeńską mi zawsze wyświadczał i po śmierci, aby za duszę moją dobrze czynił,
proszę. Żegnam wszystkich krewnych, przyjaciół dobrych, poddanych czeladkę,
aby mi odpuścili jeźlim w czymkolwiek kogo obraziła, ażeby za duszę moją Pana
Boga prosili.
Do którego testamentu naznaczam tych IMM, upraszając ich, aby tej ostatniej
woli mojej dosyć czynili. Których za to przed Majestatem Boskim nie zapomnę,
jako JMP Bartłomieja Kalsztyna Stolińskiego, poborcę powiatu człuchowskiego,

Siostry testatorki: Anna (zm. przed 1681), żona Władysława Nowowieyskiego, Elżbieta (zm. przed
1692), żona Krzysztofa Pawłowskiego, Zofia, żona Macieja Wałdowskiego i Justyna (zm. po 1681),
żona Jana Osieckiego. Z ich związków znana jest zaledwie czwórka dzieci, TD, Grodzkie i ziemskie
>Nakło> Część 1, 5274 (nr 186); TD, Grodzkie i ziemskie >Nakło> Część 1, 5438 (nr 189).
5
Bartłomiej Kalkstein Stoliński (zm. po 1696), ławnik ziemski człuchowski 1669–1696, poborca powiatu człuchowskiego, brat testatorki, ADPelp, K–7, k. 94; UPKr, nr 324.
6
Zap. chodzi o kościół w Wałdowie, pow. sępoleński, woj. kujawsko–pomorskie.
7
Marianna Nowowieyska, córka Władysława i Anny Kalkstein Stolińskiej, TD, Grodzkie i ziemskie
>Nakło> Część 1, 5274 (nr 186) 1681.
4
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brata mego rodzonego, małżonka mego kochanego, JM ks. plebana wałdowskiego,
JMP Kazimierza Radolińskiego8, burgrabiego bydgoskiego.
Działo się w Wałdowie, przy bytności IMM niżej podpisanych 18 septembra
roku 1680 [18 IX 1680].
(–) Katarzyna Komirowska
(–) Bartłomiej Kalsztyn Stoliński, sądowy ziemski i poborca człuchowski
(–) Kazimierz Radoliński, burgrabia ziemski bydgoski
(–) X. pleban wałdowski Piotr Komirowski
(–) Władysław Nowowieyski9

Kazimierz Radoliński (zm. po 6 VIII 1682), burgrabia bydgoski 1661–1682, APPoz, BydGr 53,
k. 234, 244, 448; APPoz, BydGr 40, k. 57v.
9
Władysław Nowowieyski (zm. po 1701), syn Stanisława i Doroty Przysieckiej, szwagier testatorki,
TD, Grodzkie i ziemskie >Nakło> Część 1, 5363 (nr 186) 1685; TD, Grodzkie i ziemskie >Nakło>
Część 1, 5743 (nr 191) 1700; TD, Grodzkie i ziemskie >Poznań>Inskrypcje>XVII/XVIII wiek, 2166
(nr 1140 II) 1701.
8

94. Testament Kazimierza Malanowskiego z Gajewa
Gajewo, 5 III 1682
Oryg. nieznany, kopia w postaci ekstraktu z ksiąg grodzkich kowalewskich: APTor, AkTor–Dominikanie 38, k. 82–85v. Testament do oblatowania dostarczył 11 III 1682 Paweł Orłowski, jeden z egzekutorów.

[k. 82] W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
W Gajewie1 dnia piątego marca roku Pańskiego tysięcznego sześćsetnego osiemdziesiątego wtórego.
Niespodziewanie w ciężką wpadłszy słabość uznać muszę2 , że nie masz człowiekowi nic pewniejszego nad śmierć, przed oczyma [to] mając naprzód duszę moją
Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, Najświętszej Pannie Marii dobrodziejce
mojej, św. Kazimierzowi, patronowi memu w wieczną oddaję opiekę, Majestatu Boskiego pokornie prosząc, aby duszy mojej był miłościw. Przy tym ubogą fortunę,
dobra moje i zbiór gospodarski [k. 82v] tak dysponuję.
Naprzód ojcom zakonnikom oborskim do Obór3 na dobrzyńskiej [ziemi], kędy
proszę aby ciało moje leżało pogrzebione, leguję zł 1 000 w gotowiźnie monety
w Prusiech idącej. Ojcom dominikanom toruńskim 300 zł na Msze święte na duszę
Gajewo, wieś w pow. golubsko–dobrzyńskim, woj. kujawsko–pomorskim.
Kazimierz Malanowski z Gajewa (zm. między 5 a 11 III 1682), identyczny z N. Malanowskim, posesorem Gajewa odnotowanym w wizytacjach biskupich, Visitationes 1667–72, s. 575.
3
Klasztor karmelitów w Oborach, wieś w pow. golubsko–dobrzyńskim, woj. kujawsko–pomorskim.
1
2

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Testamenty szlachty Prus Królewskich (94)

321

moją. Na trycezymy do kościoła golubskiego zapisuję zł 1 000 na dobrach moich
w Gajewie, od którego 1 000 posesor Gajewa po mnie zostający ma prowizje płacić
po zł 7 na dzień św. Katarzyny [25 XI], za co ojcowie tego kościoła golubskiego
wiecznemi czasy za duszę moją powinni odprawować po jednej Mszy św. w tydzień dorocznie. Do Skąpego ojcom bernardynom ordynuję zł 2 000, za co ojcowie
tameczni powinni odprawować za duszę moją dwie Msze świete w tydzień wiecznemi czasy. Ojcom reformatom na Podgórzu za Toruniem asygnuję 2 000 [zł], aby
Pana Boga błagali, żeby był duszy mojej miłościw. Także tymże ojcom daję na
dwie trycezymy zł 30. Do Obór, kędy ciało moje będzie leżało, na cztery trycezymy
zł 60. Do Skąpego także na cztery trycezymy zł 60. Do Łąk4 na cztery trycezymy
ojcom reformatom ordynuję zł 60. Do Golubia [na] dwie trycezymy zł 30. Do Łąk
ojcom reformatom ordynuję zł 1 000, prosząc i obligując ojców [k. 83] tamecznych,
aby wiecznemi czasy jedną Mszę św. w tydzień za duszę moją odprawowali. Do
Chełmna ojcom franciszkanom na trzy trycezymy zł 45. Do Chełmży także ojcom
franciszkanom tyleż. Mając jeszcze respekt na kościół i ojców oborskich, kędy ciało moje leżeć będzie, zapisuję na dobrach moich zł 2 000, przeto też proszę, aby
dwie Msze święte wiecznemi czasy za duszę moją odprawowali. Od której sumy
powinni sukcesorowie i posesorowie tych dóbr Gajewa płacić dorocznie prowizje
po zł 7, na każdą św. Marcina wigilię [10 XI]. IMPP egzekutorów też proszę, aby
do kościoła kowalewskiego sp[r]awili ornat za zł 60, także temuż kościołowi kowalewskiemu na dobrach moich zł 300, od której sumy posesorowie Gajewa płacić
powinni po zł 7 na każde święto Kazimierza św. [4 III]. Za co w miesiąc każdy powinni będą IMM prałaci za duszę moją Mszę św. requialną odprawować śpiewaną.
Na ornaty dwa i na kielich do kościoła ostrowickiego5 ordynuję zł 200 gotowych
pieniędzy. O co upraszam IMPP egzekutorów, aby to sami sprawili. JMP Maciejowi Kamińskiemu zapisuję na tychże dobrach zł 3 000 monety dobrej w Prusiech
idącej i żeby z tych dóbr Gajewa [k. 83v] po śmierci mojej nie ustępował. Którego
sukcesorem dóbr tych czynię. Braci zaś moim stryjecznym, aby JMP Kamiński
jako sukcesor moich dóbr pomienionych Panu Felicjanowi Malanowskiemu do Zaskocza 6 zł 300, rodzonej jego siostrze zł 100, JMP Daźbogowi Malanowskiemu na
dobrzyńską [ziemię] zł 200 monety dobrej w Prusach idącej w gotowiźnie, aby
w tych dobrach sukcesorowi memu nie przeszkadzali i sumom tym, które ad pia
opera na tych dobrach zapisałem.
Co się zaś tyczy pogrzebu mego, ten aby jak najskromniej sprawić, tylko duchownych i ubogich ukontentować. Upraszam IMPP egzekutorów, aby księży, którzy będą na pogrzebie dali po zł 3, a ubogim zł 20. Nadto ojcom oborskim wołów
cztery, te aby otaksowano jak wiele się stać będą, aby też tyle Mszy św. według
zwyczaju odprawowano proszę.
Łąki Bratiańskie, wieś w pow. nowomiejskim, woj. warmińsko–mazurskim.
Kościół w Ostrowitem, wieś w pow. golubsko–dobrzyńskim, woj. kujawsko–pomorskie.
6
Zaskocz, wieś w pow. wąbrzeskim, woj. kujawsko–pomorskim. Zapewne dziedziczne dobra stryjecznego rodzeństwa testatora, gdyż w 1662 r. wdowa Malanowska wraz dwoma synami i dwoma
córkami płaciła pogłówne z części tych dóbr, AGAD, ASK I, 52, k. 10, 367v.
4
5
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Długi wszytkie, na które są osobliwe karty, membrany, cyrografy podaję w osobliwą dyspozycję JMP Kamińskiemu, obligując i obowiązując jego sumienie, aby za
duszę moją dobrze czynił i te sumy rekuperował.
Dzieci dwoje, jako to Aleksandra i dziewczynę Mariannę7 podaję w opiekę temuż JMP Kamińskiemu, aby im dał ćwiczenie, jako młodym należy i obowiązuję
go [k. 84] aby ich IMPP stryjecznym nie dał drażnić i obliguję JMP Kamińskiego,
aby dał do kupca8 zł 1 000, to jest dziewczęciu zł 400, a chłopcu zł 600. Od których
pieniędzy JMP Kamiński ma do rąk swych odbierać prowizje doroczne, a za to
dać im na naukę. A gdy te dzieci dorosną do lat słusznych, powinien będzie JMP
Kamiński tę sumę oryginalną zł 1 000 odebrać i tego chłopca na służbę porządnie
wyprawić, a dziewczęciu zł 400 na posag schować. Co osobliwie zalecam i proszę
JMP Kamińskiego, aby te dzieci żadnej nie miały krzywdy i żeby nie były w lekkim poważaniu. Kontrakt zastawny z JMP Janem Elzanowskim9 na Tobołkę10 mnie
służący i samam obligacja jako sukcesorowi memu JMP Kamińskiemu, także drugi
kontrakt na włókę pewną w zł 85 z tymże JMP Elzanowskim zawarty, to prawo
wszytkim służyć ma, a za to tenże JMP Kamiński powinien dawać na Msze święte
póki będzie in possessione tych dóbr zastawnych.
Ochędóstwo moje tak zaś dysponuję. Jako to suknię ciemnozieloną grzbietami podszytą JMP Felicjanowi Malanowskiemu leguję. Tuzłuk JMP Pawłowi Orłowskiemu. Kontusz podszyty nakrapiany przedać i na Msze święte ma dać JMP
Kamiński. Czapkę sobolą daję w moc JMP Kamińskiemu. Szablę oprawną [k. 84v]
przy ciele oddać ojcom karmelitom do Obór, która przedana ma być, a kielich sprawiony. W żupan kitajczany abym obleczony [był] do grobu, proszę IMPP egzekutorów. Konie kolaśne i samą kolasę ojcom karmelitom do Obór ordynuję. Inwentarze
wszelakie oprócz legowanych przy majętności, jako to konie, woły, krowy, owce
i insze zostawuję do bitki. Zboża w brogach zostające daję w dyspozycję JMP Kamińskiemu, jako sukcesorowi memu.
Uważając jeszcze dobra pomienione Gajewo, moje własne, dziedziczne, za się
mogą więcej stać aniżeli temi sumami są obciążone, więc jeszcze zapisuję zł 1 000
monety dobrej pannom zakonnym chełmińskim reguły św. Benedykta, także pannom toruńskim tejże reguły zł 700. Od której sumy sukcesor mój powinien płacić
prowizje po zł 7 taki sposobem: to jest pannom zakonnym chełmińskim na św. Jan
Chrzciciel, pannom zaś toruńskim także też na św. Jan Chrzciciel, obligując te zakony, aby za duszę moją Pana Boga prosiły. Konia wierzchowego daję w moc IMPP
egzekutorom, żeby go przedać, a na Msze święte dać. Strzelbę JMP Felicjanowi
Malanowskiemu, parę muszkietów i rusznicę ptasią ofiaruję, a insze zaś sprzęty
domowe JMP Kamińskiemu przy majętności, jako sukcesorowi memu zostawuję.

7
Marianna Malanowska, córka testatora, być może tożsama z późniejszą żoną Adama Białobłockiego, APGd, DzierzGr 2/47, k. 25.
8
T.j. ogółem.
9
Zap. Jan Elzanowski z Elzanowa (ur. ok. 1651, zm. przed 9 XII 1688), Niesiecki IV, s. 4–5.
10
Tobołka, osada leśna w pow. golubsko–dobrzyńskim, woj. kujawsko–pomorskim.
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JMP Michałowi Trzcieńskiemu11 parę pistoletów i rusznicę ofiaruję. W czym wszytkim obowiązuję i proszę JMP Kamińskiego, aby jak za żywota był na mię laskaw
[k. 85] i w moich chorobach częstych mnie pilnował i strzegł, tak żeby się to wszytko według mojej tej ostatniej woli stało. A do wykonania tej mojej ostatniej woli
i dyspozycji upraszam sobie za egzekutorów JM ks. Michała Gebela, dziekana
golubskiego, JMP Macieja Kamińskiego, brata mego przyrodniego i JMP Pawła
Orłowskiego. Upraszam pokornie IMM, aby duszy mojej niedługo dali w mękach
czyścowych trwać i na te pomienione trycezymy, jeżeli mię Pan Bóg z tego świata
weźmie, zaraz po śmierci mojej wydali zakonom według rozrządzenia wyżej mianowanego.
Nadto jeszcze przypomniałem sobie koni młodych 10 przy JMP Kamińskim zostających w Jaguszewicach12, te tak dysponuję. Panu Pawłowi Łukoskiemu13 jednego,
którego sobie obierze, a drugie na klasztory niech rozdadzą JMPP egzekutorowie.
Proszę po wtóre IMPP egzekutorów aby pamiętali: co mnie dzisiaj, to też IMM potem.
Działo się w Gajewie. Anno et die quibus supra.
Na co się dla lepszej wagi tej mojej ostatniej dyspozycji ręką się moją podpisuję
i pieczęć moją przyciskam.
(–) Kazimierz Malanowski [LS]
(–) Michael Gebel decanus et parochus golubensis, testis mpp
(–) Maciej Kamiński mpp
(–) Paweł Orłowski jako egzekutor, który przy tym będący
(–) Paweł Łukoski jako świadek przy tym będący i pisarz tego testamentu
(–) Michał Trzciński [k. 85v] jako świadek przy tym będący

Michał a Canden Trzciński, może tożsamy ze zmarłym przed 1688 mężem Wiktorii Dąbrowskiej,
APTor, AmKowalewa 6, k. 217v.
12
Jaguszewice, wieś w pow. brodnickim, woj. kujawsko–pomorskim.
13
Paweł Antoni Łukoski (Łukowski) (zm. po 1713), ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–009,
k. 77; UPKr, nr 1401.
11
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95. Testament Konstancji z Denhoffów 1v. Kosowej, 2v. Bąkowskiej
[Toruń], 24 [V 1685 ?]
Oryg. nieznany, kopia wśród akt dominikanów toruńskich, będąca zapewne pośpiesznym odpisem
z oryginału, sporządzonym na potrzeby konwentu: APTor, AkTor–Dominikanie 38, k. 40–43.

[k. 40] Punkta testamentu JW S.P.J. Pani wojewodziny malborskiej1 die 242 konotowane.
W imię Ojca etc.
Dziękuję Bogu Wszechmogącemu za powołanie do wiary św. katolickiej Kościoła rzymskiego i mam sobie tę łaskę Bożą za największe skarby etc.
Kontentuję się wolą Bożą, że w tej podróży nawiedzonam chorobą i że się przy
Bożej nadziei stąd na szczęśliwą wieczność przeniosę.
Do ostatniej woli mojej uprosiłam JMP Piotra Mycielskiego starostę żnińskiego,
ks. doktora Borowiusza3 Ordinis Praedicatorum, ks. przeora żnińskiego Andrzeja
Łąckiego tegoż zakonu. Aże w swoim sieroctwie nie kładłam sobie większego dobrodzieja nad Miłościwego ks. biskupa chełmińskiego, brata mego4 i MP wojewodę
łęczyckiego, generała wielkopolskiego5, odważyłam się tak wielkich senatorów uboga sierota czynića egzekutorami, bo ich do Wielkiej Monarchini, Królowej Polski
upraszam w poselstwie, aby wyżebrali to KJM, tak pobożnej i świętej Pani, aby
przez hojne ręki swej Pańskiej na kościoły, klasztory i ubogich jałmużny, dusza
moja wypłacała się przed majestatem Boskim etc.

Dalej skreślony wyraz. b Dalej skreślony wyraz. c Dalej skreślony wyraz. d Dalej skreślony
wyraz. e Dalej skreślony wyraz. f Dalej skreślone dwa wyrazy.
1
Konstancja Anna Denhoff (poch. 22 V 1685), córka Gerarda Denhoffa wojewody pomorskiego i Katarzyny Zofii z Bnina Opalińskiej, 1v. druga żona Jana Kosa wojewody chełmińskiego, 2v. żona Jana
Ignacego Bąkowskiego, wojewody malborskiego, starościna brodnicka, tablica epitafijna w kościele
świętych Janów w Toruniu; Niesiecki, Herbarz III, s. 384; Czaplewski, Senatorowie, s. 65–66.
2
Podanie tylko daty dziennej wskazuje na oczywisty rok śmierci, który wg źródeł jednoznacznie
ustalono na 1685. Inskrypcja na epitafium w kościele świętych Janów w Toruniu wskazuje również
datę pochówku testatorki 22 V 1685. Jakkolwiek sama śmierć mogła nastąpić nawet kilka miesięcy
wcześniej, nie nastąpiła ona po 22 V, t.j. po dacie pochówku. Przyjęto więc datę 24 V 1685 jako najbliższą pewną sporządzenia ww. aktu, tuż po pogrzebie testatorki.
3
Ks. Marcin Borowiusz, doktor teologii, przeor dominikanów toruńskich (1682, 1687), APTor,
A kTor–Dominikanie 38, k. 40, 130, 232.
4
Kazimierz Jan z Bnina Opaliński (ur. 1639, zm. 21 VII 1693), syn Piotra wojewody kaliskiego i Katarzyny Leszczyńskiej, od 1681 r. biskup chełmiński, brat cioteczny testatorki, PSB XXIV, s. 85–87;
SBPN III, s. 361–362; Nitecki, Biskupi, kol. 322.
5
Piotr Opaliński (zm. 12 IX 1691), syn Piotra wojewody kaliskiego i Katarzyny Leszczyńskiej, wojewoda łęczycki i starosta generalny Wielkopolski, brat cioteczny testatorki, Niesiecki, Herbarz III,
s. 114, PSB XXIV, s. 105–106.
a
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Obłapiam ja wychodząc z grzesznego ciała nogi Twoje Najjaśniejsza Królowo Pani6 W[ielce] Miłościwa. [k. 40v] Wiadoma W[aszej] K[rólewskiej] M[ości],
że moja wszystka substancja z domu rodzica mego na tem starostwie się została,
cokolwiek mnie sierocie uczynisz tak toteż B[óg] W[szechmogący] uczyni i odda
W[aszej] K[rólewskiej] M[ości].
Aże za konsensem KJM P[ana] M[iłościwego] arendowałam JWP Wacławowi
Gniazdowskiemu7 i Krystynie Stolińskiej8 małżonkom tego starostwa brodnickiego
i odebrałam od nich zupełną kwotę na cały rok 8 000 monety srebrnej w Prusiech
idącej, proszę dla ran Jezusowych, aby ci pomienieni ludzie nie tracili swej substancji i rok wytrzymali cały, boby bardzo ciężko duszy mojej było.
Żegnam JM ks. biskupa chełmińskiego i JMP generała i cały Dom Dynhoffowski.
Żegnam JWP wojewodzinę pomorską9 i bratową moją i bratanka10 i córeczkę11
słuszna by jeno co było zostanie, ale że nie ma pr[aw], niech Pana Boga proszą.
[k. 41] Regestr drobiazgów moich jako się obrócić mają.
Sztuka zupełna diamentowa rzezana jest i cena 10 000, pierścień diamentowy
rzezany, cena 3 000 monety dobrej. Sztuka diamentowa 2000 cena dobrej monety,
dodam, że teraz nie dadzą za to tak wiele, choćby dano 10 000.
Zegarek szczerozłoty firgranowy [s] i z łańcuszkiem, zań 400 zł dobrej monety,
kubeczek szczerozłoty, krateczka złota na nim, łańcuszek złoty czerwonych zł 20,
kubek też czerwonych zł 20.
To wszystko zostawuję na JMP Gniazdowskiego com tu specyfikowała, proszę
IMM J[aśnie] W[ielmożnych] egzekutorów moich dobrodziejów, abym ubezpieczona szła na Sąd Boski i na to ufanie na IMM ręce prosząc ze łzami, aby MP Gniazdowski nie tracił dla śmierci mojej tak niespodzianie substancji swojej.
Srebro moje w ręku MP starosty rogozińskiego12 zastawnym sposobem we 3 000
monety currentis, którego jest regestr w szkatule mojej, żelaznej, obitej.

Maria Kazimiera de la Grande d’Arquien (Marysieńka), (ur. 1641, zm. 1716), królowa Polski, żona
Jana III Sobieskiego.
7
Wacław Gniazdowski (zm. przed 1702), dzierżawca starostwa brodnickiego, APGd, DzierzGr 2/14,
k. 292v.
8
Krystyna Kalkstein Stolińska (zm. po 1702), żona Wacława Gniazdowskiego, tamże.
9
Konstancja Słuszka (zm. po 1699), córka Bogusława podskarbiego nadwornego litewskiego i Anny
Potockiej, żona 1v. Władysława Denhoffa wojewody pomorskiego, brata testatorki, 2v. Ernesta Denhoffa wojewody malborskiego, GStAPK, XIV. HA. Rep. 359, 12, nr 2 [jednostka niepaginowana];
Niesiecki, Herbarz VIII, s. 415.
10
Stanisław Ernest Michał Denhoff (zm. 2 VIII 1728), syn Władysława wojewody pomorskiego i Katarzyny Słuszki, późniejszy łowczy litewski, miecznik koronny, wojewoda połocki, hetman polny litewski, UCentr, nr 489; UCentrWXL, nr 174, 366; PSB V, s. 115–117.
11
Teresa Denhoff, siostra Stanisława Ernesta, późniejsza żona Józefa ks. Czartoryskiego, chorążego
wielkiego litewskiego, Dworzaczek, Genealogia, Tablica 149 i 181.
12
Marcin Kazimierz Borowski (zm. koniec X 1709), ekonom rogoziński i starosta grudziądzki, później podkoniuszy koronny 1691, kasztelan gdański 1691–1709, UPKr, nr 438; Czaplewski, Senatorowie, s. 93–94, 171.
6
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Wykupiłam za 1 500 połowicę karty JMb w szkatułce cytrynowej, przecie tam
jest srebra przy JM za 1 500 sumy, a prowizji na 2 500 zł. Wie to JM, bo jest dobrego
sumienia. To sreberko przedać a JM zapłacić.
Pani Teresie Boleszowej suma 2 000 currentis monetae [k. 41v] przy mnie zostaje
w ręka[ch] moich, nie ma na to, tylko kartę biankę [s]. Naznaczam tedy murzyny, lichtarze srebrne, które u IPP Bnińskich w pokoju moim stoją na listwie i lampka srebrna,
którą nie mieszać w to, bo to nie moja, ale mojej sługi, nieboszczki Karliczki.
Naznaczam do tego szkatułę, kałamarz srebrnyc, widełki, wszytko srebrne
w puzdrze czerwonym skórzanym, wszytko to przedać i zapłacić tejże Pani Meleszowej, a jeżeliby nie dostawało do sumy wziąć srebra więcej, dwie tace złociste,
karas [s] srebrny, kubeczków cztery złocistych capową robotą i garnuszek srebrny.
Proszę, aby IMPP egzekutorowie zapłacili to, żeby dusza moja nie popłakiwała, bo
sierota wielka.
IMPP Bnińskie, MPP i kochane siostry i dobrodziejki życzyłabym była aby ode
mnie były znaczniejszym afektem udarowane za ich wdzięczności, dobroczynności,
ale jako każdego człowieka nieszczęśliwość, tak i moja że nie mogę choćbym chciała. Proszę tedy IMPP aby sie kontentowały afektem moim przyjacielskim.
Lichtarze srebrne, wielkie, krzyżowi św. robotą wybijaną.
JM Pannie ksieni MP i dobrodziejce zapisuję inwentarzyk folwarczku nadojewskiego13 i cały inwentarz starostwa mojego brodnickiego i cokolwiek jest między
chłopy i po folwarkach, owce, woły, krowy, konie, wszystko JM daruję. Żmudziny
myszate, obicie niebieskie atłaskowe francuskie i obicie czerwone.
[k. 42] Żegnam JM Pannę ksienię i całe św. zgromadzenie, każdą z osobna
i wszystkie wobec, oddaję się do świętych modlitw, a jeżelim w mieszkaniu moim,
któregom byład zgrzeszyła, któregom tu niegodna była, przepraszam.
Matkom wielebnym karmelitankom14 i dobrodziejkom moim obicie pstre atłasowe, kobierców 12 leguję, do nóg upadam IMM i przepraszam, jeżelim moją porywczością uraziła.
Jadwisia15 niech się modli za duszę moją, a niech ją Pan Bóg błogosławi.
Eleonorkę16 oddaję opiece Boskiej, Matce Przenajświętszej i braci rodzonej.
Mednoczkę17 moją pokojową, kubków parę, co tu w drodze są, srebrnych, łyżeczki 4, szkatułki, galanteryki, porządeczki pokojowe Eleonorce daruję. Suknie
Folwark nadojewski, niezidentyfikowany.
Prawdopodobnie chodzi o karmelitanki poznańskie.
15
Jadwiga Kretkowska (ur. 1671, zm. 25 IV 1729), córka Damiana Franciszka (zm. 1675), kasztelana chełmińskiego, i Jadwigi Działyńskiej, po śmierci rodziców wychowywana przez testatorkę,
jej ciotkę, późniejsza karmelitanka poznańska Hieronima Eufrazja od Jezusa i Maryi, Borkowska,
Leksykon zakonnic, s. 126; C. Gil, Słownik polskich Karmelitanek Bosych 1612–1914, Kraków 1999,
s. 194; T. Sławiński, Kretkowscy…, s. 227–228, 346.
16
Eleonora Kretkowska (po 1730), siostra bliźniacza Jadwigi, po śmierci rodziców i testatorki obie
wychowywały się u cysterek w Owińskach pod Poznaniem, późniejsza żona Andrzeja Dziewanowskiego kasztelana dobrzyńskiego, C. Gil, Słownik polskich…, s. 194; T. Sławiński, Kretkowscy…,
s. 227–228, 344, 355.
17
T.j. miedniczkę.
13
14
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me zejdą szerzej, rozdaję je tedy między Panny. Manty trzy: jedną Pannie Lukonki,
Pannie Sosnowskiej drugą, trzecia Pannie Teleckiej. Społniczki zaś Eleonorce szare.
Białe zaś ochędóstwo, które jest nieszpetne, podzielić. Połowice do kościoła, a połowicę Eleonorce. Płótna kilka sztuk pokrajać między sługi. Dywany dwa, kobierce
wielkie PP Bnińskim.
Czeladzi nie uznano wiele. Pan Grabona 60 zł currentis monetae. Nazlachię ma
troje suchedni po 60, woźnicy Łukaszowi suchedni dwoje fl. 12e monety dobrej. Tym
drugim nic nie winnam, atoli daję im jedne suchedni, by nie narzekali.
Zasłona karmazynowa, kitajkowa wielka Pannom karmelitankom.
Zasłona biała, kitajkowa w czarne prążki [k. 42v] pannom Bnińskim.
W Toruniu jest skrzynia sieroty Kretkowskiej18, u której regestra doczytają się.
Jest tam na wierzchu obicie pstre moje własne, którem matkom legowała.
Ostatek drobiazgów na dyspozycje JM ks. biskupa i JMP generała MPP daję,
atoli czynię to wszystko przy dobrym baczeniu i z dobrem rozumem.
Skrzynia w Brodnicy z obrusami olenderskiemif, serwetami. To przedać na
dłużki. Wozy, karawany, żmudki cisawe przedać, a myszate PP Bnińskim dać.
W tej skrzyni Kretkowskiej nie dorachuję się pościeli szytej w cienie, bo się
przedała, ale w tem to sreberko wyżej mianowane jej zapisuję.
Jest w szufladzie napisane, co do którego klasztoru w Poznaniu oddać, to jest po
10 czerwonych zł za duszę moją, moją własną ręką podpisane, 66 czerwonych zł na
Msze rozdać, po złotemu na jedną Mszę rachować.
W okowanej szkatule jest tal. bitych około 2 000. Przeliczyć je trzeba.
JMP Mycielskiemu za łaskę kredensik srebrny, czarka, kosz z widelcami i solniczką roboty aupurskiej.
JM ks. Młodzianowskiemu obiecanych 100 tal. na druk, z tych tal. co w okowanej skrzynce oddać.
Za duszę sługi mojej Katarzyny dał zł 100, do któregokolwiek kościoła.
Marcinowi, chłopcu, synowi kowala Mieleszywka dać zł 80, żeby nie był
ukrzywdzony proszę, bo po ojcu jego kowadła i insze rupiecie były pobrane [k. 43]
Suchodolskiej, co służyła za szafarkę zł 30 monety dobrej.
IMM kapłanom przy Bnińskich mieszkającym po 10 tal. currentis [monetae].
Kościołowi św. Jerzego w Brodnicy zł 100. Poddanym moim wszystkie długi odpuszczam.
Futra przedać.
W skrzyni w Bnińskach19 jest sukno. Dać z niego barwę woźnicom.
Pogrzeb ciała mego, gdzie chować, na wolę JM ks. biskupa daję. Życzyłabym
jednak, żeby w Bnińskach przy Krzyżu Świętym, gdzie aby mi grobek na moją osobę wymurowano, upraszam. Jeżeli też nie będzie wola JM ks. biskupa dobrodzieja
mego, tedy pokornie upraszam, aby w Toruniu, tam gdzie matka moja leży.

18
19

Jadwiga Kretkowska, zob. przyp. 15.
Zap. Bnin, dawniej miasto, obecnie w granicach Kórnika pod Poznaniem.
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Skrzynia zielona z herbami u PP Bnińskich. Z niej co celniejsze rzeczy poprzedać, a ostatek na JP Kretkowską i inszem rozdać.
Ojcom dominikanom toruńskim zł 100 za duszę moją z tych co do Poznania
naznaczone ubogim jałmużny.
(–) Const[tancia] z Denhoffów Bakowska własną ręką swą przy dobrym baczeniu podpisuje
(–) Piotr Mycielski mpp

96. Testament Macieja Kalksteina z Klecewa, ławnika ziemskiego malborskiego
Klecewo, 30 I 1687
Oryg. nieznany, dwie kopie w postaci wpisu w księgach grodzkich dzierzgońskich (protokoły i czystopisy): APGd, DzierzGr 2/14 (czystopis), k. 39–39v; APGd, DzierzGr 2/13, k. 358v–359 (protokół).
Testament do wpisu przedłożył 10 VII 1699 Jan Kalkstein, syn testatora. Dokument wzmiankowany:
UPKr, nr 529.

[k. 39] W imię Boże. Amen.
Ja1, niżej podpisany, wyznawam podłość natury ludzkiej i to żem jest śmierci
podległy i mam dobrą intencję według nauki chrześcijańskiej przygotować się przed
Majestat Boga w Trójcy Jedynego. Czynię tę moją dyspozycję dóbr moich ojczystych i macierzystych części mojej w Klecewie, województwie malborskim leżącej.
Naprzód upraszam, aby byli egzekutorami tego testamentu i ostatniej woli mojej
in quantumby mię Pan Bóg w tym czasie wziął z tego świata, upraszam JMP Jana
Kal[k]steina2 z Polasz[e]k 3 podwojewodziego i sądowego malborskiego, także JMP
Andrzeja Kal[k]steina 4, a rodzonego brata mego, którego upraszam z miłości wrodzonej, aby się dziatkom moim5 krzywda nie działa. To jest wola moja, aby moje
dobra wyżej mianowane post decessum puścić przez zgodny kontrakt arendy JMP
Maciej Kalkstein z Klecewa (zm. między 30 I 1687 a 7 III 1687), syn Jana i Marianny Wilczewskiej,
1678–1687 ławnik ziemski malborski, APGd, DzierzGr 2/5, k. 105v; APGd, DzierzGr 2/12, k. 60;
UPKr, nr 529.
2
Jan Kazimierz Kalkstein z Polaszek (zm. po 27 VI 1702), 1678–1702 ławnik ziemski malborski
(w spisach UPKr błędnie do 1709), 1685–1702 wicewojewoda malborski, 1683 cześnik bracławski,
1686–87 poborca województwa malborskiego, 1700 sędzia deputat na Trybunał Koronny; GStAPK,
XIV. HA, Rep. 14, k. 37, 175; APGd, DzierzGr 2/14, k. 128v, 313v; UPKr, nr 528, 1488.
3
Polaszki, wieś w pow. sztumskim, woj. pomorskim.
4
Andrzej Kalkstein z Klecewa (zm. przed 7 I 1697), hipotetyczny ławnik ziemski malborski, brat
testatora. Zob. testament Andrzeja Kalksteina, dok. nr 107, przyp. 1.
5
Z dwóch małżeństw testator pozostawił trójkę dzieci. Z pierwszego małżeństwa syna Jana Teodora,
późniejszego ławnika ziemskiego, burgrabiego grodzkiego i wicewojewodę malborskiego. Z drugiego małżeństwa syna Samuela, późniejszego ławnika ziemskiego malborskiego i córkę Mariannę,
czterokrotnie zamężną: 1v. za Stanisławem Albinem Reppińskim, 2v. za Janem Kantym Rychłowskim,
stolnikiem sieradzkim, 3v. za Jerzym Bystramem, stolnikiem kamienieckim, 4v. za Janem Pawłowskim, sędzią ziemskim michałowskim, APGd, DzierzGr 2/12, k. 60; APGd, DzierzGr 2/26, k. 104;
1
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Stanisławowi Dębieńskiemu6 szwagrowi memu, a to aby dziatki moje pozostałe prowidował na szkoły i insze potrzeby, aby się to działo za dyspozycją IMPP opiekunów wyżej napisanych, których upraszam, aby woli mojej dosyć uczynili i daję im
wszytką władzę moją.
Zeznawam przy tym, żem wniósł na tę moją część klecewską z pierwszą małżonką moją Katarzyną Lengnówną7 z Bogusza8 zł 1 400, każdy zł rachując po gr 30.
Z powtórną zaś małżonką, także Katarzyną Szeliską9 z Kąt[e]k10 i Mlecewa11 wziąłem na tęż dobra 1 000 zł monetą także prus. Te zaś 300 zł, które na części JMP
Niewieścińskiego12 w Kątkach zostają, jeżeli wykupią, aby dziatkom pieniądze
zachować. JM Panna Wilczewska aby miała poszanowanie. Budynki pospisywać.
Inwentarze i co w domu i w skrzyniach. Parę koni kolasnych sprzedać. W szkatule
czerwonych zł 4, w jednym para, zostają. Tal. bitych 9, w szóstakach fl. 26 gr 14.
W ostatku poruczam Stwórcy memu i siebie samego i to wszytko.
A daję w moc władzę moją IMPP opiekunom, aby po zejściu moim dysponowali
wszytkimi pozostałemi dobrami memi i dziatkami memi, aby się działo [k. 39v] ku
chwale Boskiej. Pogrzeb ciału memu bez kosztu. Księży a przyjaciół zaprosić. O to
wszytko upraszam i obliguję IMPP opiekunów, aby wykonali wolę moją, którym
obiecuję zawdzięczyć przed Majestatem Boskim.
Działo się w Klecewie die 30 Ianuarii roku 1687 [30 I 1687]. Na co się podpisuję
ręką własną.
(–) Maciej Kalksztyn sądowy z[iemski] malbor[ski]
(–) Jan Kalsztein podwojewodzi i sądowy zie[mski] malb[orski]
(–) Andrzej Kalkstien jako opiekun

APGd, DzierzGr 2/31, k. 91; APGd, DzierzGr 2/35, k. 69v; APGd, DzierzGr 2/55, k. 1v; GStAPK,
XIV. HA, Rep. 14, k. 349; UPKr, nr 535, 542, 1448, 1490.
6
Stanisław Dębiński (zm. po 1692), od 1681 mąż Barbary Kalkstein z Klecewa, siostry testatora,
ADElb, Kalwa 1, k. 1; APGd, DzierzGr 2/10, k. 17; APGd, DzierzGr 2/13, k. 249; GStAPK, XIV. HA,
Rep. 14, k. 480.
7
Katarzyna Langnau z Bogusza (zm. przed 1682), pierwsza żona testatora, skądinąd nieznana.
8
Zap. chodzi o Bogusze, wieś dziś nieistniejącą, leżącą w pobliżu wsi Białki, pow. kwidzyński,
woj. pomorskie.
9
Katarzyna Szeliska z Kątek (ur. ok. 1667, zm. przed 7 III 1687), córka Wiktoryna, ławnika i burgrabiego grodzkiego malborskiego i Doroty Gosławskiej z Watkowic, druga żona testatora (ślub przed XII
1682), APGd, DzierzGr 2/10, k. 27, 50–52; APGd, DzierzGr 2/11, k. 19v; APGd, DzierzGr 2/12, k. 60.
10
Kątki, wieś w pow. sztumskim, woj. pomorskim.
11
Mleczewo, wieś w pow. sztumskim, woj. pomorskim.
12
Stanisław Niewieściński z Kątków (zm. po 19 X 1689), 1677–1678 burgrabia grodzki malborski,
1685–1689 burgrabia grodzki pomorski, GStAPK, XIV. HA, Rep. 14, k. 342; UPKr, nr 1444, 1505.
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97. Testament Jana Ustarbowskiego
Kościerzyna, 4 V 1689
Oryg.: zeznanie testatora wpisane do ksiąg miejskich Kościerzyny, APGd, AmKościerzyny 506/3,
s. 378–380 (na mikrofilmie: k. 183–184v, której foliacji w rękopisie obecnie brak).

[s. 378] Przed sądem i aktami niniejszymi miejskimi kościerzyńskimi oblicznie stanąwszy szlachetny Jan Ustarbowski1, niegdy szlachetnego [s. 379] Pana Walentego Ustarbowskiego na Małym Polesiu2 w powiecie tczewskim, województwie
pomorskim dziedzica syn, odstępując prawa i jurysdykcji swej własnej, a tej się
miejskiej kościerzyńskiej, ile do aktu tego tylko należy wcielając, będąc zdrowy na
ciele i umyśle, dobrowolnie zeznał.
Iż on zaciągnąwszy się do wojska na usługi Rzeczypospolitej Korony Polskiej,
a nie wiedząc dnia ani godziny śmierci swojej, tedy poradziwszy się przyjaciół swoich, wprzód rozporządzenie takie uczynił.
Że mając na Małym Polesiu u Pana Jędrzeja Ustarbowskiego3 brata swego rodzonego sumę fl. 428 i prowizję księgami grodzkimi skarszewskimi zapisaną, tedy z tej
sumy, jeśliby się nie powrócił po śmierci swojej, ku czci i chwale Boskiej, naprzód
kościołowi kościerzyńskiemu zł 50, po tym ojcom reformatom na Stolcemberk gdański fl. 100 na Msze święte, szpitalowi kościerzyńskiemu fl. 28, Pannom Katarzynie4
i Justiannie Częstkowskim5, szlachetnych PP. Marcina Częstkowskiego6 i Mariannej
Sarnowskiej7 małżonków córkom, a siostrzenicom swoim, albo i sukcesorom ich fl.
200. Szlachetnym Pannom Katarzynie8 i Magdalenie9, szlachetnego Pana Jędrzeja
Ustarbowskiego córkom fl. 50 i sukcesorom ich daje, daruje, zapisuje i leguje.
Także zaś mając u Pana Rafała Ustarbowskiego10 fl. 60, u Pana Piotra Ustarbowskiego11 fl. 36, czynią obiedwie sumy fl. 96 pol. monety i liczby prus.

Jan Ustarbowski z Małego Podlesia (zm. po 4 V 1689), syn Walentego, APGd, AmKościerzyny
506/3, s. 378–379.
2
Mały Podleś, obecnie pow. kościerski, woj. pomorskim.
3
Andrzej Ustarbowski (zm. po 1694), brat testatora, APGd, AmKościerzyny 506/3, s. 378–380, 510.
4
Katarzyna Częstkowska (chrz. 1 XI 1675 w Kościerzynie), córka Marcina i Marianny Sarnowskiej,
siostrzenica testatora, ADPelp, Kościerzyna W 48, k. 21v.
5
Justyna Anna Częstkowska (chrz. 3 X 1677 w Kościerzynie), córka Marcina i Marianny Sarnowskiej, siostrzenica testatora, ADPelp, Kościerzyna W 48, k. 33.
6
Marcin Częstkowski, od 14 IV 1674 mąż Marianny Brantownej z Sarnowa, ADPelp, Kościerzyna
W 48, k. 146v.
7
Marianna Brantowa Sarnowska, żona Marcina Częstkowskiego.
8
Katarzyna Ustarbowska (chrz. 22 X 1673 w Kościerzynie), córka Andrzeja i Katarzyny Mniszewskiej, bratanica testatora, ADPelp, Kościerzyna W 48, k. 7v.
9
Marianna Ustarbowska (chrz. 11 X 1676 w Kościerzynie), córka Andrzeja i Katarzyny Mniszewskiej, bratanica testatora, ADPelp, Kościerzyna W 48, k. 27v.
10
Zap. Rafał Ustarbowski z Lubania, syn Jana (zm. przed 1686), APGd, AmKościerzyny 506/3,
s. 266, 281, 287, 379.
11
Piotr Ustarbowski, syn Jana, brat Rafała, APGd, AmKościerzyny 506/3, s. 266, 379.
1
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Sukcesji po zmarłym nieboszczyku szlachetnym Stanisławie Ustarbowskim12
rodzonym swoim, te [s. 380] przerzeczone obiedwie sumy szlachetnej Katarzynie
Kłosińskiej13 szlachetnego Wojciecha Wieckiego małżonce14, siostrzenicy swojej
daje, daruje, zapisuje, leguje, także czasy wiecznymi zapisy, cyrografy i prawa swoje na osoby ich zlewa i transfunduje. Dając im wszelaką i zupełną moc, te wyżej
przerzeczone sumy swoje wespół i z prowizjami każdej na część swoją przychodzącym i dzielącym odebrać, z odebranych kwitować, zażywać i na pożytek swój
jak najlepszy albo sukcesorów swych obrócić i w niezapłaceniu prawem dochodzić.
Nic innym sukcesorom nie zachowując i owszem, wieczne milczenie czyniąc przez
niniejsze.

Stanisław Ustarbowski, zmarły brat testatora, APGd, AmKościerzyny 506/3, s. 379.
Katarzyna Kłosińska (żyjąca 1711), córka Wojciecha i Anny, najpewniej Ustarbowskiej, siostry
testatora, żona Wojciecha Wieckiego, APGd, AmKościerzyny 506/3, s. 380; APGd, DzierzGr 2/16,
k. 138v.
14
Wojciech Wiecki (zm. po 1711), mąż Katarzyny Kłosińskiej siostrzenicy testatora, APGd,
A mKościerzyny 506/3, s. 380; APGd, DzierzGr 2/16, k. 138v.
12
13

98. Testament Piotra Mroczyńskiego
Wałdowo, 1 VI 1691 i 17 VIII [1700]
Oryg. nieznany, kopia: wpis do ksiąg grodzkich bydgoskich, APPoz, BydGr 74, k. 78v–79. Testament do
wpisu przedłożył 23 XII 1704 Władysław Mroczyński, syn testatora.

[k. 78 v] In nomine Domini.
Ponieważ z łaski Boga Najwyższego w podeszłych leciech zostaję1, dlaczego
codziennie prawie zgonu wieku mego i ostatniej życia swego godziny spodziewam
się. Więc, że zabiegając temu aby dzieci moje, które mi Bóg Najwyższy raczył pobłogosławić, po śmierci mojej w jakie niechęci, nieprzyjaźni i poswarki, a to względem działów między sobą substancji tej, którą onym po śmierci swej zostawuję,
zachodzić miały takowe, tedy między dziećmi mojemi zostawuję rozdzielenie i pomiarkowanie.

Nadpisane. b W rkps: 1709, co nie jest możliwe, przyjęto 1700.
Piotr Mroczyński z Wałdowa (zm. przed 23 XII 1704), syn Fabiana, żonaty 1v. z Zofią Piwnicką
(zm. po 31 X 1666), 2v. (przed 1 IV 1671) z Justyną Lissowską, APPoz, BydGr 74, k. 78v, 79; APPoz,
BydGr 61, k. 634v; ADPelp, AmŚwiecia 2, s. 333; TD, Monografie, Mroczyńscy, Mruczyńscy h. Drya.
a

1
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Naprzód Władysława2, syna swego jakoa młodszego dziedzicem dóbr swoich
własnych Wałdowa 3, ze wszytkiemi jego przynależytościami naznaczam. Których to dóbr ks. Kazimierzowi4, synowi memu a bratu swemu powinien będzie
wypłacić proportionatam sumam według pomiarkowania między sobą braterskiego albo też uznania przyjacielskiego respektu bonorum paternorum (ponieważ materna bona, które onego concernant już mu wypłaciłem). Córkom zaś
moim czteroma5, każdej tak z dóbr ojczystych jako i macierzystych naznaczam
po 1 000 zł dobrej monety. Jednakże starsza córka moja, Pani Joanna Rabowa6
wybrała ode mnie 650 zł dobrej monety (na co mam zapisy), tedy onej już więcej
nie należy, tylko 350 zł, tym zaś trzema każdej należy według teraźniejszego postanowienia po 1 000 zł dobrej monety, którą to sumę, gdy Władysław po śmierci mojej odbierze Wałdowo, siostrom swoim wypłacić realnie będzie powinien.
Którym to działem i pomiarkowaniem moim ojcowskim, jakoż własnej mojej
woli postanowieniem, dzieci moje po śmierci mojej, aby się kontentowały k sobie go dotrzymały, pod błogosławieństwem ojcowskiem rozkazuję. Ten zaś dział
i dzisiejsze postanowienie moje, jeżeliby które z dzieci moich prosiło mię o to,
abym w księgach go autentycznie zeznał, tedy wszelkiego czasu gotów jestem
do któregokolwiek grodu zjechać i tam teraźniejszą wolę moją autentycznie tak
zapisać, zeznać in actis, jakże teraz tu zeznaję i zapisuję teraźniejszym zapisem.
Na co się dla lepszej [k. 79] wagi przy bytności przyjaciół niżej podpisanych,
ręką swoją podpisuję.
Działo się w Wałdowie 1 Junii 1691 [1 VI 1691].
(–) Piotr Mroczyński
(–) Franciszek Pawłowski7 sędzia świecki przyległo będący
(–) Jan Ostrowicki8 burgrabia województwa chełmińskiego przy tym będący

Jan Władysław Mroczyński (ur. w Pilewicach, chrzest w Sarnowie 4 I 1671, zm. przed 20 VIII 1712),
syn testatora i Justyny Lissowskiej, w r. 1698 jakoby ławnik ziemski świecki, UPKr, nr 1134: zm. a.
1716; ADTor, Par. Sarnowo, W 1358, k. 48v; APPoz, BydGr 61, k. 634v; APPoz, BydGr 44, k. 418–
418v; APPoz, BydGr 62, k. 123v; TD, Monografie, Mroczyńscy.
3
Wałdowo, wieś w pow. świeckim, woj. pomorskim, tamże w roku 1682 Mroczyński i Ostrowicki,
S. Kętrzyński, Taryfy podatkowe, s. 117.
4
Ks. Kazimierz Franciszek Mroczyński (zm. po 1726), syn testatora i Zofii Piwnickiej, brat przyrodni
Władysława. Od 1 I 1712 pleban w Przysiersku, APPoz, BydGr 62, k. 123v; T. Nowicki, Słownik
biograficzny rządców parafii archidiakonatu pomorskiego w XVIII wieku, Lublin 2003, s. 149; TD,
Monografie, Mroczyńscy.
5
Były to: Joanna, Marianna (chrzest w Sarnowie 11 IX 1662, miała siostrę Zofię, bliźniaczkę, niewymienioną w testamencie, zap. wcześnie zm.), późniejsza żona Grzegorza Wróblewskiego, Marcjanna
i Konstancja (chrz. 31 X 1666), APPoz, BydGr 61, k. 634v; ADTor, Par. Sarnowo, W 1358, k. 37v i 41v
(i 103v — ten sam zapis); APPoz, BydGr 44, k. 418–418v.
6
Joanna Mroczyńska, najstarsza córka testatora i Zofii Piwnickiej, żona Kazimierza Raby, APPoz,
BydGr 74, k. 78v–79.
7
Franciszek Pawłowski (zm. 12 III 1717), ławnik ziemski świecki 1683–1699, potem sędzia świecki
1701–1712 i chorąży malborski 1712–1717, AAPoz, AZ 3/7a, k. 68v; UPKr, nr 1127, 1167, 477.
8
Jan Ostrowicki burgrabia chełmiński (1691–) 1693–1698, APPoz, BydGr 74, k. 78v; UPKr, nr 1373.
2

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Testamenty szlachty Prus Królewskich (99)

333

Żonie mojej powinien interes w 1 500, dożywotnie Marciannie należy oddać. 11
tal. bitych pożyczonych na kontrybucje należy przy ostatniej. Podpisuję dyspozycję
i to wszystko, com wyżej położył konfirmuję.
Die 17 Augusti anno 1700b [17 VIII 1700].
(–) Piotr Mroczyński
(–) X. Elauiterius Bernacki9 przy tym będący

Elauterius Bernacki, zap. identyczny z Ebenteriusem (?) Biernackim, paulinem, około 1748 roku
przeorem i plebanem w Topolnie, T. Nowicki, Słownik biograficzny…, s. 42.
9

99. Testament Teresy Elżbiety z Konopackich 1v. Szczepańskiej, 2v. Branickiej
Błędowo, 2 X 1691
Oryg. nieznany; kopia, APTor, ASczan 157, s. 153–155. Dokument wzmiankowany: Nowosad, Archiwa
szlachty, s. 202.

[s. 153] W imię Trójcy Przenajświętszej Boga mego, Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Ponieważ Stwórca mój śmiertelną mię1 stworzyć i do czasu życia użyczyć raczył, dobra, którem z rąk Jego przenajświętszych odebrała na pożytek doczesny, ku
zbawieniu memu i większej chwale Boskiej, na zniesienie wielu w takich okazjach
różności dysponując, wolę moją ostatnią przy zupełnej pamięci i rozumie zostając,
determinuję i rozporządzam.
Naprzód siebie samą Bogu i Stwórcy memu w wierze św. katolickiej, w nadziei
zupełnej i miłości jak najdoskonalszej oddawam i na dyspozycję prowidencji Jego
rezygnuję. Dobra zaś powierzchne [s] na ratunek duszy mojej nieodmiennie, tak
w tej od Boga na mię spuszczonej słabości, jako i jeżeli Bóg mój życia dłuższego
użyczy, tak przeze mnie rozporządzone jako i przez egzekutora testamentu tego,
a małżonka mego JMP Stanisława Branickiego2 (który wedle przysięgi małżeńskiej i obligacji mojej we wszytkich najmniejszych punktach tę moją dyspozycję
nieodmiennie zachować powinien) dysponowane być pragnę i tegoż egzekutora
obliguję.
Teresa Elżbieta Konopacka (zm. między 2 a 27 X 1691), córka Jakuba Oktawiana kasztelana elbląskiego i Zofii Heidenstein, 1v. (od 29 VIII 1649, rozwiedziona 1669) żona Gabriela Ferdynanda Szczepańskiego, starosty grudziądzkiego, 2v. Stanisława Kostki Branickiego pułkownika JKM, starościna
grudziądzka, APTor, ASczan 20, s. 157; APTor, ASczan 157, s. 33–34, 41, 105–107, 133; Dachnowski,
Herbarz, s. 164; Czaplewski, Senatorowie, s. 93; Nowosad, Archiwa szlachty, s. 117.
2
Stanisław Kostka Branicki (zm. po 1691), pułkownik JKM, identyczny ze świadkiem ugody z 1673
między testatorką, a Gotardem Maciejem Walrabem, pułkownikiem JKMci, ówczesnym posesorem
Kręgu. Być może później przejął posesję Kręgu, a przyszłe małżeństwo z Konopacką z jej strony było
próbą utrzymania się w majątku, APTor, ASczan 157, s. 137.
1
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Naprzód ciało moje w kościele ojców reformatów na Stolcembergu3 złożone mieć
pragnę i tam pogrzeb i ratunek duszy mojej JMP małżonkowi polecam, ufając o jego
przeciwko mnie miłości. Którym to ojcom na Kręgu4 6 000 zostające po dożywociu JMP małżonka mego leguję, aby IMPP sukcesorowie moi z prowizji pieniędzy
tych na Msze święte corocznie zł 60 za dusze ratunku nie mające, ostatek na szpital
osobliwie ubogich nagich, jako to 100 zł na wyżywienie i na rok pięciu ubogim.
Drugie 100 zł na odzienie ubogich, zł 50, aby co tydzień przy kościele z nich ubogim
dawano, aby przez ich modlitwy dusza moja ochłodę i ratunek mieć mogła. Z sumy
pożyczonej w testamencie św. pamięci rodzica mego5 zeznanej, JMP podkomorzy,
a rodzony mój6, do Żarnowca na ołtarz zł 5007. Błędowskiemu8 szpitalowi 500. Konwentowi grudziądzkich zakonnic9 zł 1 000 dodać powinien, którego 1 000 zł taką
czynię dyspozycję. Abo JMP podkomorzy, abo też konwent zażywający tych pieniędzy, corocznie na Msze święte z prowizji kapłanowi przy tymże konwencie zostającemu, zł 70 oddać ma. Prowizja zaś od tych pieniędzy do tego czasu zatrzymana, to
jest zł prus. 300 kościołowi przysirskiemu10 oddana być ma. Na Sadlinku11 2 000 zł
prus. konwentowi franciszkańskiemu, chełmińskiemu na nowicjat.
Dożywocie jednak JMP małżonkowi testamentem niniejszym jako inszych wszytkich sum i dóbr dziedzicznych zapisuję i sukcesorów wszytkich, tak krewnych jako
i którymkolwiek sposobem się intrudujących na Sąd Boski obowiązuję, aby mu spokojnego inwentarzów, sum i dóbr zażywania nie przeszkadzali. 10 000 po nieboszczyku mężu [s. 154] na Sadlinku i Szczepankach12 JMP bratu. Posagu 9 000 IMPP
Szujskim z Księżną JM13. Srebro moje JMP małżonkowi w dyspozycję daję, który do
Chełm (Stolcemberg), obecnie jedna z dzielnic Gdańska.
Krąg, wieś w pow. starogardzkim, woj. pomorskim. Gabriel Ferdynand Szczepański zgodnie z intercyzą ślubną zapisał w 1649 testatorce 6 000 zł na swych dobrach Krąg, APTor, ASczan 157, s. 33.
5
Jakub Oktawian Konopacki (ur. ok. 1602, zm. 13 VI 1665), syn Macieja wojewody, biskupa chełmińskiego i Elżbiety Dulskiej, chorąży pomorski 1630–1648, kasztelan elbląski 1648–65, podskarbi
pruski 1655–1661, APTor, ASczan 20, k. 1; Dachnowski, Herbarz, s. 69, 73; UPKr nr 395, 832, 994;
SBPN II, s. 433.
6
Stanisław Aleksander Konopacki (ur. ok. 1651, zm. po 10 V 1710), syn Jakuba Oktawiana Konopackiego kasztelana chełmińskiego i jego drugiej żony Barbary Kostki de Stembark, miecznik ziem pruskich 1685–1688, podkomorzy pomorski 1688–1699, kasztelan chełmiński 1699–1709 (1710), starosta
nowski, brat testatorki, UPKr, nr 62, 879, 958; PSB XIII, s. 552; W. Nowosad, Stanisław Konopacki
i sumariusz jego archiwum [w:] Archiwistyka i bibliotekoznawstwo. Prace dedykowane Profesorowi
Bohdanowi Ryszewskiemu, Warszawa 1997, s. 86–97.
7
Fundacja ołtarza rzeczywiście doszła do skutku i znajduje się on do dnia dzisiejszego w kościele
klasztoru żarnowieckiego. Na jego szczycie znajduje się herb z orłem białym z herbem „Odwaga”
Konopackich na piersi i inicjałami TK SG (Teresa Konopacka starościna grudziądzka). Z tyłu ołtarza
widoczna data 1693, zap. jego budowy, a więc już po śmierci testatorki.
8
Zap. szpital przy kościele w Błędowie, wsi w pow. wąbrzeskim, woj. kujawsko–pomorskim.
9
Benedyktynki grudziądzkie.
10
Kościół par. w Przysiersku, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie.
11
Sadlinki, wieś w pow. kwidzyńskim, woj. pomorskim.
12
Szczepanki, wieś w pow. grudziądzkim, woj. kujawsko–pomorskim.
13
Zap. chodzi o dzieci: Kazimierza, Paulinę Antoninę i Benedyktę książąt Szujskich, dzieci księcia
Konstantego Jana (zm. przed 1696), chorążego brzesko–litewskiego, i Zofii Konopackiej (zm. przed
3
4

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

335

Testamenty szlachty Prus Królewskich (99)

kościoła ubogiego błędowskiego monstrancję abo kielich zrobić rozkaże. Klejnoty,
jako to pierścień z kanaczkiem JM Pannie Teresie14, bratance mojej i pereł sznur jeden.
IMPP Szujskim po pierścieniu i 4 łańcuszki złociste. Suknie i szaty do dyspozycji JMP
małżonka, a kochanego przyjaciela mego oddawam na ozdobę kościołów, osobliwie
kościoła błędowskiego. JM Pannie Bromierskiej15 suknię pomarańczową z koronami
złotymi i manto także z kominami i kwefy i insze stroje. Insze zaś szaty przez ręce
JMP małżonka na ubogie białogłowy, tak w tym razie mi usługujące, jako i w domu
moim dobrze zasłużone oddawam i leguję. Samemu zaś JMP małżonkowi za szczeroprzyjazny afekt i usługę jego w chorobie mojej nie mogąc równiej wynaleźć nagrody,
dożywocie sum i prowizji ich dóbr i dochodów wszelkich teraźniejszym testamentem,
jako i rezygnacją w Skarszewach16 personalnie uczynioną, czynię i zostawuję.
Inwentarze zaś wszytkie i mobilia i domowe sprzęty wszytkie, ponieważ były
po części jego, teraz w cale daruję i jako darowiznę tym testamentem zeznawam,
obligując wszytkich sukcesorów, krewnych i przyjaciół moich na straszliwy sprawiedliwości Boskiej trybunał, aby się obawiając surowego a nieodwołanego Boskiego dekretu, krzywdy żadnej, turbacji żadnej i przeszkody w spokojnej posesji
czynić się nie ważyli.
Stawam już przed bramą śmierci (na którą wszyscy Boskim wyrokiem skazani
być mamy) z tą rezolucją, iż skoro przed oblicze Boga mego, w którym nieomylną
pokładam nadzieję przyjść mi miłosierdzia Boskiego obfitość użyczy pamiętać na
tych i w wieczności obiecuję. Którzy mi w intencji testamentu teraźniejszego dosyć
czyniąć w żadnym z pomienionych punkcie kontradikować nie będą. Jakoż obliguję
JMP egzekutora i JMP rodzonego i wszystkich kapłanów, którym przez jałmużny
postanowione duszy mojej ratunek polecam, aby nieodwłocznie, skutecznie testament niniejszy ku większej chwale Boga mego uczyniony jak najpełniej egzekwować nie zaniedbali.
Który to testament przy doskonałym rozumu zażywaniu lubo w słabości ciała,
przy świadectwie przyjacielskim i zeznaniu spowiednika mego czyniąc i o tę łaskę
osobliwie najmilszego przyjaciela mego upraszam, aby zaniechawszy pompy marnego świata według prośby mojej i umowy bez żadnych apparencji ciało moje na
miejsce [s. 155] naznaczone złożył i tam jak najgęstszemi ofiar świętych posiłkami
duszę moją ratował, księży i ubogich jak najwięcej jałmużnami świętemi do częstej
pobudzając modlitwy. Tenże testament tak ważny mieć chcę jakby był w aktach
grodu kowalewskiego roborowany, jakoż i o prędką jegoż aktykację egzekutorów
19 VIII 1688), siostry testatorki, APTor, ASczan 23, s. 33, 173; APTor, ASczan 24, s. 465; APTor,
ASczan 37, s. 33.
14
Teresa Magdalena Konopacka (ur. 1676, zm. 17 V 1742), córka Stanisława Aleksandra Konopackiego i Katarzyny Lukrecji Guldenstern, późniejsza żona Waleriana Kruszyńskiego kasztelana gdańskiego, APTor, ASczan, 450 (cała jednostka); APGd, DzierzGr 2/10, k. 45v; APGd, DzierzGr 2/35,
k. 162; J. Dygdała, Sz. Wierzchosławski, Nawra Kruszyńskich i Sczanieckich…, s. 41–42 i nast.;
Nowosad, Archiwa szlachty, s. 133–135, 149, 202.
15
Być może Magdalena Bromierska, córka Zygmunta Bromierskiego (zob. przyp. 18) i Barbary Radowickiej, w 1708 żona Zembrzuskiego, ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–006, dok. 43.
16
Chodzi o sąd grodzki woj. pomorskiego w Skarszewach.
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upraszam. Sama się Najwyższego Pana miłosierdziu i łasce Jego św. na dyspozycję
rezygnując i do celu wieczności zbliżając, ręką własną tenże testament podpisuję.
Działo się w Błędowie, dnia wtórego października, roku Pańskiego 1691.
(–) Teresa z Konopatu Branicka
(–) Niegodny kapłan X. Krzysztof z Księstwa, pokrzywnicki [proboszcz], spowiednik JM B.B.
(–) Michał Mełdzyński17 proszony jako przyjaciel przy tym będący i bliski
krewny
(–) Zygmunt Bromierski18
(–) Jan Dulski19 jako bliski krewny

Być może Michał Piotr Mełdzyński, w 1693 r. rotmistrz ziemi michałowskiej, jednak brak bliskich
związków rodzinnych między Konopackimi a Mełdzyńskimi APTor, ASczan 137, s. 33.
18
Zap. Zygmunt Bromierski z Pułkowa (zm. przed 1704), BKPAN, BK 1812, s. 16, 36–44.
19
Zap. Jan Dulski z Gorzuchowa (ur. 1652, zm. po 1693), syn Samuela i Anny Szymborskiej, stopień
pokrewieństwa z testatorką nieznany, ADTor, Par. Sarnowo AA–001, k. 33, 118, 125; ADPelp, Spuścizna ks. Mańkowskiego, z. 38, s. 28.
17

100. Testament Piotra M. Jabłonowskiego
Lubodzież, 21 XI 1691
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu do ksiąg grodzkich bydgoskich, APPoz, BydGr 73, k. 128v–129v.
Testament do wpisu przedłożył 15 IV 1700 Antoni Gniazdowski.

[k. 129] W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Ponieważ bardzo ciężką jestem złożony chorobą1, z której już nie tuszę więcej
przyjść sobie do pierwszego zdrowia, tedy teraz będąc jeszcze przy dobrym baczeniu i zmyśle dysponuję ostatnie, tak duszę moją i ciało mizerne, jako też małżonkę,
dziatki i dobro moje.
Naprzód tedy jako prawdziwy rzymski katolik urodziłem się i teraz żyję w prawdziwej rzymskiej katolickiej wierze, tak też i umieram i umierać chcę, wierząc
w prawdziwego Boga w Trójcy Świętej Jedynego, we wszystkim tak jako Kościół
święty katolicki rzymski wierzy i naucza, a duszę moją, kiedy się rozłączy z tym
mizernym ciałem, w ręce Odkupiciela mego polecam, upraszając Przenajświętszego Majestatu Jego, aby onej na sprawiedliwym sądzie Boskim Swoim raczył być

Nadpisane nad zamazanym imieniem.
Piotr M. Jabłonowski (zm. przed 15 IV 1700), syn Piotra Kazimierza i Zofii Bąkowskiej, brat Teodora Kazimierza (zob. testament Teodora Kazimierza Jabłonowskiego, dok. nr 83, przyp. 1), ADPelp,
AmŚwiecia 1, s. 675; APPoz, BydGr 73, k. 128v.
a

1
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miłościw, ciało zaś mizerne moje ziemi zlecam i aby pochowane było w kościele
drzycimskim2 parafii mojej w sklepie kościelnym, wielce upraszam.
Dobra zaś moje tak ordynuję, a naprzód dobrami memi dziedzicznemi Lubodzieżem3, na tych tedy dobrach dziatki moje z pierwszego małżeństwa z JMP Izabelli Dorpowskiej4 pierwszej małżonki mojej spłodzone, mają macierzystych dóbr
zapisane ode mnie 3 000 zł dobrej monety, teraźniejsza zaś małżonka moja5 600 zł
dobrej monety wniosła w posagu swego na tęż dobra i tą sumą uspokoiła dług jeszcze rodzica mego IMPP Cisowskim małżonkom6. Więc że z tych dóbr te sumy co
komu należy, każde swoje najpierwej mieć będą, a potym porachowawszy się i dobra staksowawszy, ostatkiem dziatki moje wszystkie dzielić się będą.
Rzeczy zaś wszystkie ruchome, tak domowe sprzęty i gospodarskie, jako też
zboże, które jest i inwentarz wszystek, tak koni, jako i bydła rogatego i też wszystek
inszy, teraźniejszej małżonce mojej zapisuję i onej go daję i daruję, ponieważ ona
to wszystko swoją pracą wypielęgnowała i przychowała, bo u mnie prawie żadnego
nie zastała inwentarza i aby małżonka moja żadnej potym trudności o ruchome rzeczy po pierwszej małżonce mojej nie miała, teraz zeznawam, że u mnie nic ich nie
zastała, bo cokolwiek trochę było, tom według woli onej do kościołów porozdawał.
Sumy zaś moje, które mam, tak ordynuję. Naprzód suma 2 100 zł dobrej monety
u JMP Franciszka Ostrowickiego7 sądowego ziemskiego świeckiego zostająca, in evictionem dziatkom moim [z] pierwszego małżeństwa należy, gdyż to pierwszej małżonki
mojej a matki ich ta suma, także onym należy jeszcze i suma u JMP Jakuba Dorpowskiego8 a wuja ich rodzonego, względem jeszcze niezupełnie wypłaconego posagu
pierwszej małżonce mojej a matce ich. Sumę zaś 1 000 zł dobrej monety u Pana Bartholdego w Świeciu na prowizji zostającą, tak ordynuję. Naprzód z tej sumy do kościoła
drzycimskiego, gdzie ciało moje mizerne leżeć będzie 100 zł leguję, a to od miejsca
i za insze ceremonie i obrzędy, które się odprawują przy zmarłym ciele, 100 zł także na
trycezymy do kościołów róźnych, jako to do klasztorka świeckiego9, do Chełmna do
franciszkanów i do dominikanów, do Topolna10 i też do Drzycimia JM ks. plebanowi11.
Kościół par. w Drzycimiu, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie.
Lubodzież, wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim. Tamże w 1682 r. Piotr i Zygmunt
Jabłonowscy, Kętrzyński, Taryfy podatkowe, s. 113.
4
Izabela Dorpowska (zm. przed 18 X 1700), córka Daniela i Katarzyny Eleonory Padniewskiej,
pierwsza żona testatora, APPoz, BydGr 44, k. 269; TD, Grodzkie i ziemskie >Nakło> Część 1, 4527
(nr 227) 1653 (f. 139).
5
Justyna Ostrowicka (zm. po 18 X 1700), druga żona testatora, 2v. Ignacy Bieganowski, APPoz,
BydGr 44, s. 271.
6
Zap. Jerzy Cisowski z żoną Anną z Korytowskich (1671), ADPelp, AmŚwiecia 1, s. 621.
7
Franciszek Ostrowicki (zm. przed 9 VI 1694), syn Jakuba i Marianny Szorc, ławnik ziemski świecki
1686–1691, brat stryjeczny drugiej żony testatora, ADPelp, AmŚwiecia 1, s. 133; APPoz, BydGr 44,
k. 88v, 269v–270; UPKr, nr 1128.
8
Jakub Dorpowski (zm. przed 18 X 1700), syn Daniela i Katarzyny Eleonory Padniewskiej, szwagier testatora, APPoz, BydGr 44, k. 269; TD, Grodzkie i ziemskie >Nakło> Część 1, 4527 (nr 227) 1653 (f. 139).
9
Klasztor bernardynów w Świeciu nad Wisłą.
10
Klasztor paulinów w Topolnie, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie.
11
Ks. Walerian Stanisław Sędzicki, pleban drzycimski, odnotowany podczas wizytacji 1687 r., W. Kujawski, Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych biskupów kujawsko–pomorskich…, s. 157, 190.
2
3
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Trzecie [k. 129v] 100 zł na pogrzeb mój, którym małżonka moja dysponować będzie
i według woli swojej pogrzeb ciału memu mizernemu sprawi. 700 zł zaś dziatkom
moim teraźniejszego małżeństwa, to jest Wawrzyńcowi synowi12 i Mariannie córce13
zapisuję, daję i daruję, od której jednak sumy, póki żyć będzie małżonka moja, prowizję brać sobie będzie i onej zażywać do śmierci swojej i ta suma za ordynacją IMPP
opiekunów chodzić będzie. Z tej zaś miary małżonce mojej na tej sumie dożywocie zapisuję i dziatkom z nią spłodzonym onę daję i daruję, żem małżonce teraźniejszej mojej
żadnej rekompensy nie uczynił, lubo z nią teraz większej stuczki chleba dorobiłem się.
Sumę zaś 200 zł dobrej monety, które mi winien JMP Olbrycht Kaweczyński14, ojcom
bernardynom do klasztorku świeckiego leguję, aby za mnie Pana Boga prosili i Majestat Jego za grzechy moje błagali. Spadki zaś i sukcesje wszystkie dziatkom moim
wszystkim spólnie należeć będą.
Tej tedy ostatniej woli mojej upraszam sobie za egzekutorów i opiekunów,
tak małżonki mojej, jako dziatków wszystkim moich, a naprzód JMP Franciszka
Ostrowickiego sądowego ziemskiego świeckiego, JMP Jakuba Dorpowskiego, JMP
Olbrychta Kawieczyńskiego, JMP Jakuba Ostrowickiego15, JMP Franciszka Pawłowskiego16 sądowego ziemskiego świeckiego, prosząc IMM przez miłość Boską,
aby tej ostatniej woli mojej we wszystkim dosyć się stało i jako opiekunowie, tak
małżonki i dziatek moich, aby dojrzeli tego, żeby ni od kogo krzywdy nie mieli i też
jako dziatkami mymi, tak i dobrami ich, jako najlepiej niżeli do lat przyjdą, spólnie
się znosząc ordynowali i jako onymi, tak i wszystkim dysponowali. Na co się teraz
dla większej wagi ręką swoją własną podpisuję.
Działo się w Lubodzieżu dwudziestego pierwszego listopada roku tysiącznego
sześćsetnego dziewięćdziesiątego pierwszego. Ten tedy testament i ostatnią wolę moją
tak ważną chcę mieć, jakoby coram actis authenticis uczyniony był i też JM ks. plebana swego, jako na ten czas przytomnego, aby się podpisał, upraszam. Datum ut supra.
(–) Piotr M. Jabłonowski
(–) Walerian Sędzicki pleban drzycimski
(–) Franciszek Ostrowicki sądowy ziemski świecki
(–) Franciszek Pawłowski sądowy ziemski świecki
(–) Jakub Ostrowicki ręką trzymaną
(–) Zygmunta Leski17 przy tym będący ręką trzymaną

Wawrzyniec Jabłonowski, syn testatora i jego drugiej żony Justyny Ostrowickiej.
Marianna Jabłonowska, córka testatora i jego drugiej żony Justyny Ostrowickiej.
14
Wojciech (Olbracht) Kawieczyński (Kawęczyński) (zm. przed 5 XII 1714), wkrótce wicewojewoda
pomorski 1692–1701, podkomorzy chełmiński 1703–1714, starosta brodnicki, UPKr, nr 232, 1554.
15
Jakub Ostrowicki, zob. testament Jana Kosa, dok. nr 91, przyp. 10.
16
Franciszek Pawłowski (zm. 12 III 1717), zob. testament Piotra Mroczyńskiego, dok. nr 98, przyp. 7.
17
Zygmunt Władysław Leski (zm. po 1691), mąż Marianny Jabłonowskiej siostry testatora, zob. testament Kazimierza Teodora Jabłonowskiego, dok. nr 83, przyp. 13.
12
13
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101. Testament Bartłomieja Gruchały Węsierskiego
Węsiory, 6 V 1692
Oryg.: wpis zeznania w domu wobec świadków do ksiąg miejskich Kościerzyny 30 XII 1692, APGd,
AmKościerzyny 506/3, k. 243–243v ( s. 477). Testament do wpisu przedłożył 30 XII 1692 Paweł Częstkowski.

[k. 243] W imię [k. 243v] Trójcy Przenajświętszej.
Testament spisany Pana Bartłomieja Gruchały Węsierskiego1, [który] leżąc
chory bardzo na łóżku, ale na rozumie i umyśle jeszcze dobrze rozumny, to jest
przy bytności szlachetnych osób, jako przy Panu Janie Kostce Mściszewskim 2
i drugim Panu Krysztophie Dąbrowskim 3, także i przy Panu Michale Gruchale
Węsierskim4.
Co nam Pan Gruchała Węsierski powiadał, że w pierwszym małżeństwie5 wziął
200 zł pol., także w drugim małżeństwie6 wziął zł pol. 300, drugie 300 zapisał
księgami kościerzyńskimi i małżonkę we wszystkich dobrach Panią dożywotnią
zostawuje. Także braciom swoim rodzonym posagu wydał, jako Panu Marcinowi7
dał 90 bez 5 [85], Panu Michałowi drugą 90 bez 6 [84], także siostrom. Starsza
nie wzięła jeszcze nic, a druga Marianna8 wzięła zł 23, także tego syna starszego9
zostawuje w ojczystych dobrach do uznania ludzi rozumnych, którzy to mogą uważyć. U Pana Samuela jest zł pol. 64, a– od którego –a idzie interesy po zł 4. Bartłomiej
Gruchała Węsierski podpisuje za trzymaniem pióra.
Działo się w Węsiorach10 1692 [roku] miesiąca maja szóstego. Jan Kostka jako
świadek.
PP opiekunów obiera dzieciom, jako wuja Pana Pawła Gostomskiego11, a drugiego jako stryja, brata Pana Michała Węsierskiego. Krysztoph Dąbrowski jako
Powtórzone i podkreślone.
Bartłomiej Gruchała Węsierski z Węsior (zm. między 6 V a 30 XII 1692), APGd, AmKościerzyny
506/3, s. 199, 477; BOss, 3180/II, k. 9v.
2
Jan Kostka Mściszewski z Węsior, zob. testament Macieja Drywy Zakrzewskiego, dok. nr 88,
przyp. 6.
3
Krzysztof Dąbrowski z Żukówka, w 1680 składał oświadczenie na potrzeby kontrybucji, BOss,
3180/II, k. 9.
4
Michał Gruchała Węsierski z Węsior, brat testatora, BOss, 3180/II, k. 9v.
5
Marianna Dułak Węsierska (zm. przed 1684), wzmiankowana w 1721 r. jako pierwsza żona Bartłomieja, APGd, AmKościerzyny 506/3, s. 199, 477; BOss, 3181/II, k. 42v.
6
Zuzanna Wulff Częstkowska (zm. po 1721), od 1684 żona testatora, po jego śmierci powtórnie zamężna z Ludwikiem Ukleją Czarnowskim, APGd, AmKościerzyny 506/3, s. 199, 477; BOss, 3181/II,
k. 40, 41v, 42v.
7
Marcin Gruchała Węsierski, brat testatora.
8
Marianna Gruchała Węsierska, siostra testatora.
9
Jan Gruchała Węsierski (zm. po 1721), syn testatora i Marianny Dułak Węsierskiej, BOss, 3181/II,
k. 41b, 42v, 86v.
10
Węsiory, wieś w pow. kartuskim, woj. pomorskim.
11
Paweł Gostomski, szwagier testatora.
a

1
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świadek, Wojciech Gruchała jako świadek, Maci Cieszyca jako świadek, Michał
Węsierski, także Paweł Gostomski. Na co się podpisujemy za trzymaniem pióra.

102. Testament Teresy Chrzanowskiej
Golub, 25 I 1694
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu w księdze czynności biskupstwa chełmińskiego: ADPelp, C–25,
k. 71v–72v. Testament do oblaty podał 24 III 1694 Wojciech Stanisław Szefler, dziekan i prepozyt golubski, jako jego egzekutor.

[k. 71v] In nomine Domini. Amen.
Wiedząc dobrze, że nic nie masz pewniejszego nad śmierć, nic niepewniejszego
nad czas i dzień śmierci, w czym nas codzienne uczy doświadczenie. Kto się rodzi,
umierać musi. Zaczem ja, Teresa Chrzanowska1, lubom chora na ciele, zdrowa jednak na umyśle, taką duszy mojej i ciała grzesznego czynię dyspozycję. Duszę moją
Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, w rany Jezusa składam. Najświętszej Pannie Maryi grzesznych ucieżce [s] macierzyńskiej oddaję się opiece. Aniołowi Stróżowi,
św. Teresie, patronce mojej i Wszystkim Świętym zalecam się protekcji. Ciało, jako
ziemię ziemi, w kościele golubskim niech będzie oddane i pogrzebione. To zaś, co
mi szczodrobliwa ręka Boska udzieliła i podała do wierzenia, temuż Najświętszemu
Panu i Stwórcy memu wracam i oddaję.
[k. 72] Naprzód u JMP Adama Trzcińskiego, golubskiego dzierżawcy, zostaje
zł 270, do których przydawszy zł 30 uczyni zł 300. Te ordynuję na legację wiecznymi czasy, aby się co miesiąc za duszę moją w kościele golubskim Msza św. odprawowała, która suma niech zostaje na dobrach JMP Marcina Borowskiego2. A jeżeliby
nie potrzebował, tedy za konsensem JM ks. dziekana teraźniejszego, albo sukcesorów jego, na dobra nie zawiedzione pomieniona suma przeniesiona być powinna,
żeby bez trudności żadnej prowizja zł 18 do rąk kapłańskich dochodziła na wigilię
św. Jana [23 VI] od przyszłego za rok, da Pan Bóg, który się liczyć będzie tysięczny
sześćsetny dziewięćdziesiąty piąty i tak na insze po sobie idące. W depozycie zostaje zł 300, w zastawach zł 100, u Pana Adama Zawady zł 30, które to zł 30 JMP dzierżawcy golubskiemu oddać, aby na pomienioną legację całe zł 300 zostawały. Te 400
zł tak ordynuję. 200 [zł] na restaurację kościoła golubskiego, 200 zł na pogrzeb,
Msze święte, obiad kapłanom, ubogim jałmużnę, niech będą ekspendowane. Ruchome rzeczy, jako to pościel, chusty, białe szaty etc. daję, daruję JMP Katarzynie

Teresa Chrzanowska (zm. przed 24 III 1694), skądinąd nieznana.
Zap. Marcin Borowski z Szynycha (zm. po 1715), syn Stanisława i Doroty Zdunowskiej, ADTor, Par.
Sarnowo AA–001, k. 35v; ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–005, dok. z 1715 bez numeracji.
1
2
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Borowskiej3, jako dobrodziejce osobliwej mojej, od której i wielką wygodę w pożywieniu i w chorobie mojej znaczne staranie i opatrzność uznawam.
Za egzekutorów tej ostatniej woli mojej obieram i upraszam JM ks. Wojciecha
Stanisława Szefflera 4, dziekana golubskiego i JMP Adama Trzcińskiego, dzierżawcę golubskiego, którym tę ordynację pod rząd i dyspozycję [k. 72v] oddaję, ich obowiązując sumienie. Co takiej wagi mieć chcę, jakoby przed księgami autentycznymi
ta ostatnia wola moja była uczyniona.
Działo się w Golubiu. Roku Pańskiego tysiącznego sześćsetnego dziewięćdziesiątego czwartego, dnia dwudziestego piątego, miesiąca stycznia.
(–) X. Wojciech Stanisław Szeffler, D[ecanus et] P[praepositus] G[olubensis]
mpp
(–) X. Józef Broszczyński vicarius golubensis
(–) Adam Trzciński mpp
(–) Wojciech Franciszek Cichorski5 przy tym będący mpp

Zap. Katarzyna Szeffler, żona Marcina Borowskiego z Szynycha, ADTor, Par. Sarnowo AA–001,
k. 35v; ADTor, Par. Szynych AA–001, k. 42, 45.
4
Ks. Wojciech Stanisław Szeffler (zm. po 1698), dziekan i prepozyt golubski, ADPelp, C–25, k. 70,
106v; ADPelp, C–27, k. 59; ADPelp, C–28, k. 21v; ADPelp, C–29, k. 19v.
5
Wojciech Franciszek Cichorski, mieszczanin golubski, ADPelp, C–25, k. 70.
3

103. Testament Wojciecha Przywidzkiego
Owrucz, 20 XII 1694
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu do ksiąg grodzkich bydgoskich, APPoz, BydGr 61, k. 472–473.
Testament do wpisu przedłożyli 18 II 1696 Piotr Kamiński i Stanisław Przygodzki.

[k. 472] W imię Przenajświętszej Trójcy, stań się ku wiecznej pamięci. Amen.
Ponieważ każdy człowiek z dekretu w konsystorzu niebieskim ferowanego debitum mortalitatis exsolvere musi adunari, przeto ja, Wojciech Przywicki1, urodzonego niegdy godnej pamięci JMP Jana Przywickiego2 syn, będąc z predystynacji
Boskiej chorobą i słabym zdrowiem nawiedzony, aby mię lecto affixum śmierć, a do
tego, strzeż Boże, indispositum nie została, dlatego jeszcze póki zdrowy na umyśle
i rozsądku moim zostawam, tę ostatnią wolę moją rozporządzenia domus meae na

Wojciech Przywidzki (zm. przed 18 II 1696), syn Jana, APPoz, BydGr 61, k. 470v, 472–473.
Jan Przywidzki ze Zbrachlina (zm. przed 4 VI 1670), ojciec testatora, opiekunem jego nieletnich
synów: Jana, Wojciecha (testatora) i Władysława, był inny Wojciech, zap. ławnik ziemski świecki,
ADPelp, AmŚwiecia 1, s. 583.
1
2
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piśmie zostawić umyśliłem, jako i tej teraźniejszej ostatniej woli mojej teraz i na
potomne czasy objaśniam i dostatecznej podaję pamięci.
Naprzód, jeżeli divina dextra animam meam segregata a corpore, tedy ducha
mego w Jego przenajświętszą opiekę poruczam, mając zupełną nadzieję, że nie według ciężkości grzechów moich, ale według miłosierdzia Swego wielkiego Pańskiego duszę moją in numero wybranych Bożych poczytać będzie raczył, a ciało moje
grzeszne jako z ziemi wzięte, tejże ziemi oddane być ma. Upraszam supplici voce
urodzonego JMP Hieronima Przywickiego3 towarzysza chorągwi husarskiej JO książęcia JM siewierskiego, biskupa krakowskiego4 (którego nie raz we wszystkich okazjach braterskiej na sobie doznawałem łaski i miłości), aby w kościele Wielebnych
w Bogu IMM ojców dominikanów owruckich5 na wieczny odpoczynek ciało moje
grzeszne pochował. A żeby chwała Boża za duszę moją w tymże kościele nie ustawała, upraszam tegoż MP Przywickiego i drugich braci rodzonych IMPP, Ludwika6
towarzysza roty pancernej WJ MP starosty czerkaskiego i Ignacego7 porucznika regimentu JW JMP chorążego koronnego8, z Przywickich braci między sobą rodzonych, obieram IMPP po Panu Bogu Wszechmogącym ex proximo nexu sanguinis,
najbliższych samego siebie i duszy mojej [k. 472v] opiekunów i protektorów omni
conatu, a prawie exhians spiritum meum bratersko, chrześcijańsko i pokornie proszę,
aby IMPP executores testamentu i ostatniej woli mojej pro piis animae suffragiis.
JMP Hieronim Przywidzki starszy brat z drugimi IMM rodzonemi swymi a stryjeczny mój, jako się wyżej pomieniło, taką postąpili spiritualiter et singulariter.
Do kościoła IMM księży dominikanów owruckich zł 100 dobrej monety ordynuję i wieczysto leguję, także Wielebnym w Bogu IMM księży reguły św. Pawła
Eremity do kościoła topolińskiego9, takowąż sumę zł 100 do kościoła bydgoskiego
IMM księżom karmelitom, gdzie zeszłego JMP Przywidzkiego brata mego rodzonego ciało odpoczywa10. Itidem zł 100 similis monetae do szpitala niewieścińskiego11, zł 60 takowejże realitissime ordynuję.
Urodzonej JM Pannie Marcjannie Przywidzkiej12 stryjecznej mojej sumę zł 200
dobrej monety na dobrach wsi Zbrachlinie13 w województwie pomorskim a powiecie
Hieronim Przywidzki (zm. po 9 VII 1696), syn Wojciecha ławnika ziemskiego świeckiego i Marianny Mroczyńskiej, brat stryjeczny testatora, APPoz, BydGr 41, k. 546v.
4
Jan Małachowski biskup krakowski 1681–1699, PSB XIX, s. 396–398; Nitecki, Biskupi,
kol. 278–279.
5
Klasztor dominikanów w Owruczu na Ukrainie.
6
Ludwik Przywidzki (zm. po 9 VII 1696), syn Wojciecha ławnika ziemskiego świeckiego i Marianny
Mroczyńskiej, brat stryjeczny testatora, APPoz, BydGr 41, k. 546v.
7
Ignacy Przywidzki (zm. po 9 VII 1696), syn Wojciecha ławnika ziemskiego świeckiego i Marianny
Mroczyńskiej, brat stryjeczny testatora, APPoz, BydGr 41, k. 546.
8
Aleksander Jan Jabłonowski, starosta buski, chorąży wielki 1693–1723, UCentr, nr 31; PSB X, s. 212.
9
Kościół paulinów w Topolnie, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie.
10
Karmelici w Bydgoszczy, pochowany tam był jeden z braci testatora, Jan lub Władysław Przywidzki.
11
Szpital przy kościele w Niewieścinie, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie.
12
Marcjanna Przywidzka, siostra stryjeczna testatora, córka Wojciecha, ławnika ziemskiego świeckiego i Marianny Mroczyńskiej.
13
Zbrachlin, wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.
3
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świeckim leżące, oneruję i obliguję, żeby tedy przerzeczona JM Panna Przywicka
z pomienionych dóbr, na których mam po rodzicach moich z podziału sumę 1 400 zł
dobrej monety, jako prędko one dobra lub sumę na nich leżącą, JMP Hieronim Przywicki z drugimi IMPP egzekutorami odbiorą, uspokojona wespół z JM księdzem
została. Onerując konscjencją tegoż JMP Przywickiego brata mego aby wszystkim
punktom tegoż testamentu i ostatniej woli mojej, nie czyniąc ciężko duszy mojej,
nieodwłocznie dosyć czynił.
Długi in quantum by jakowe przez rodzica mego od kogokolwiek były zaciągnione i na tychże pomienionych dobrach asekurowane, tedy ciż egzekutorowie
testamentu tego insimul z siostrą swą wypłacać powinni będą zapis perpetuae donationis przeze mnie tychże IMPP Przywickim i siostrze IMM roku teraźniejszego
1694 dnia dziewiątego novembra [9 XI 1694] w mieście JKM Owruczym spisany
i w tymże grodzie miesiąca decembra personaliter przeze mnie zeznany14, in toto
aprobuję i ratyfikuję in quantum, by zaś IMPP egzekutorowie w czymkolwiek
sprzeciwić mieli, tedy onych na straszny Sąd Boski pozywać będę.
Jeżeli ja też kogo stante vita słowem albo uczynkiem miał urazić albo ukrzywdzić,
chrześcijańskiem moim przepraszam afektem. IMM zaś wszystkich proszę wzajemnym
sposobem ostatnie żegnając, aby nie pamiętali moich do siebie niechęci, ale aby pomnąc na miłosierdzie Boskie odpuścili. A tak zawierając ten testament mój, duszę Bogu
w Trójcy Św. Jedynemu i Najświętszej Pannie oddawszy, uprosiłem spowiednika i dyspozytora duszy mojej, także IMPP przyjaciół ustnie ode mnie do podpisu uproszonych.
Działo się w Owruczym roku 1694 miesiąca decembra dwudziestego dnia
[20 XII 1694].
(–) Wojciech Przywicki mpp
(–) Fr[ater] Zachariasz Sokołowski wikary owrucki zakonu Dominika św. uti
confessarius mpp
Jako przy tym będący i ten testament za wolą i prośbą JMP Przywidzkiego
[k. 473] piszący, od tegoż JM proszony przyjaciel podpisuję się.
(–) Jan Przestak15 regent grodzki owrucki mpp

Dokument spisany w Owruczu 24 XI 1694 i tam oblatowany 18 XII tego roku, wpisany do ksiąg
grodzkich bydgoskich przed testamentem. Testator przekazał nim swoje dobra po rodzicach w Zbrachlinie siostrze stryjecznej, pannie Mariannie Przywidzkiej, APPoz, BydGr 61, k. 470v–472.
15
Na dokumencie wcześniejszym podpisany jako: Jan Przestak, namiestnik na ten czas starostwa
i regent grodzki owrucki mpp, APPoz, BydGr 61, k. 471v.
14
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104. Testament Jana Łąckiego
Borzyszkowy, 17 IV 1695
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu w księdze konsystorza kamieńskiego: ADPelp, K–9, s. 61–62.
Testament do wpisu przedłożył 26 VIII 1718 proboszcz borzyszkowski Wojciech Klekner.

[s. 61] W imię Trójcy Przenajświętszej.
Ja, Jan Łącki1, będąc na ciele chory, ale na umyśle zdrowy, przy zupełnym
rozumie moim. Widząc się tedy postąpić drogą wszelakiego ciała, to jest śmierci, który człowiek na świat się [s. 62] rodzi, umierać musi. Ja w tymże terminie
zostając, obawiam się, by mię niespodzianie śmierć nie nadeszła, jako i drugim
nieraz uczyniła. Tedy ja, przy niżej szlachetnych podpisanych PP do tego testamentu zaproszonych, taką dyspozycję dóbr moich czynię, jakie miałem z pracy
ciężkiej mojej.
Naprzód kościołowi borzyszkowskiemu2 pół włóki zapisuję, a kościół borzyszkowski wypłaci długu, który jest zadłużony, com na różne rzeczy pożyczał na 50 zł.
Pół włóki drugie żonie mojej i z całej włóki zasianiem zboża ozimego i ze wszystkim sprzętem, ruchomymi i nieruchomymi rzeczami, comkolwiek miał na swoim gospodarstwie z chałupą, z ogrodem, co do chałupy należy, tym testamentem
zapisuję małżonce mojej, do śmierci tylko. Po śmierci małżonki mojej, wszystko
znowu na kościół borzyszkowski i chałupa i te pół włóki, do tej pół włóki drugiej
i wszystko cokolwiek będzie na jej zachowaniu, tylko co jej będzie przynależało na
poczciwe pochowanie. Przyjaciołom moim, jako braciom, bratankom, siostrzankom
nic nie leguję ani zapisuję, bo nie masz czego, tylko na chwałę Bożą, żeby duszy
mojej pomocą było do zbawienia.
Więcej już nie mając do rozprawy, tylko duszę moją w ręce Odkupicielowi
mojemu oddaję. Ciało moje grzeszne proszę małżonki mojej, aby dała poczciwie
pochować przy kościele borzyszkowskim według trybu chrześcijańskiego i Ofiarą
Męki Pańskiej ratowała. Ja jej też nie zapomnę przed Majestatem Pańskim. To zamykając, ręką się trzymaną podpisuję.
Ja także, z Trzebiatowskich Anna Łącka, stosuję wolę moją do woli męża mego i zapisuję po śmierci mojej wszystko na kościół borzyszkowski według woli męża mego.
Działo się w Borzyszkowach we własnym domu łąckim. Dnia siedemnastego
kwietnia roku Pańskiego tysiącznego sześćsetnego dziewięćdziesiątego piątego.
(–) Jan Łącki, trzymając się pióra, pisać nie umiejąc
(–) Anna z Trzebiatowskich Łącka, trzymaną ręką

1
2

Jan Łącki (zm. między 17 IV a 7 IX 1695), bezp., ADPelp, K–9, k. 62–63.
Kościół w Borzyszkowach, pow. bytowskim, woj. pomorskie.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

345

Testamenty szlachty Prus Królewskich (105)

(–) Wawrzyniec Ryndwelski3, kanonik kamieński, boryszkowski etc. pleban
mpp
(–) Walentyn Ciemieński, trzymając się pióra, jako świadek do tego testamentu
zaproszony
(–) Jakub Podlewski4, jako świadek
(–) Tomasz Trzebiatkowski5, jako świadek, trzymając się pióra
(–) Maciej Ciemieński6, trzymając się pióra, jako świadek

Wawrzyniec Florian Ryndwelski (zm. przed 14 VI 1714), kanonik kamieński od 1685, proboszcz
borzyszkowski i komendarz tuchomski podczas wizytacji 1686/1687, Visitatio archidiaconatus camenensis…, s. 533, 848.
4
Jakub Podleski (zm. po 26 VIII 1718), ADPelp, K–9, k. 61, 63.
5
Tomasz Trzebiatkowski (zm. po 26 VIII 1718), ADPelp, K–9, k. 61, 63.
6
Maciej Ciemiński, (zm. po 26 VIII 1718), ADPelp, K–9, k. 61, 63.
3

105. Testament Jana Antoniego Wołczańskiego
Linowiec[?], 26 III 1696, kodycyl 16 IV 1696
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu w księdze czynności biskupstwa chełmińskiego: ADPelp, C–27,
k. 230v–241v. Testament przedstawiony przez Kazimierza Tura i Szczęsnego Władysława Kiełczewskiego, egzekutorów testamentu, oblatowany pod datą 4 V 1696.

[k. 230v] W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego, Boga w Trójcy Świętej
Jedynego. Amen.
Ja, Jan Antoni Wołczański1, największy przed Bogiem na świecie grzesznik,
wyznaję przy zgonie życia mego (jeżeli to jest już wola nieodmienna Stwórcy
mego), że w wierze św. katolickiej, powszechnej alias rzymskiej umierać chcę, oddając siebie wszystkiego z duszą i z ciałem moim grzesznym w ręce miłosierne
Boga Stwórcy mego i osobliwej opiece zawsze najświętszej i niepokalanie poczętej
Matki Boskiej, Oblubienicy Trójcy Przenajświętszej, matki miłosierdzia, wszystkich grzeszników do Niej uciekających się i pomocy Wszystkich Świętych z Bogiem
królujących. Mając nieomylną nadzieję, że mi Bóg dobrotliwy według zwykłego miłosierdzia swego dla zasług i niewinnej krwi rozlania, dla zbawienia naszego Jezusa
Chrystusa, Zbawiciela naszego, będzie raczył być miłościwym, nędznej i grzesznej
duszy mojej. Za przyczyną Najświętszej Panny matki miłosierdzia (której o to do
ostatniego tchu mego jak najpokorniej suplikuję) i Wszystkich Świętych Boskich.
Dalej puste miejsce.
Jan Antoni Wołczański z Linowca (zm. między 16 IV a 4 V 1696), dzierżawca starostwa kowalewskiego lub jego części za czasów wojewody chełmińskiego Jana Kosa, także administrator dóbr
cystersów pelplińskich oraz w starostwie kościerskim, skądinąd nieznany, ADPelp, C–27, k. 227v.
a

1
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A jako miłosierdzia Jezusowego bardziej niźli życia pragnę i zdrowia powrotu, tak
wszystkich, kto by urazy miał do mnie jakie szczerze przepraszam i jeżeli się co
znajdzie, krzywdy ode mnie komu uczynionej nadgrodzić sowicie zlecam, wzajem
i ja prosząc, aby i mnie do miłości Jezusowej, ktokolwiek coby miał do mnie, tymże sercem odpuścić mi raczył, aby nam Bóg dobrotliwy tymże sposobem grzechy
nasze odpuścić raczył.
A że należy w takim terminie człowiekowi śmiertelnemu i dyspozycja substancyjki od Boga do czasu powierzonej, tedy i ja z łaski i dobrodziejstwa Jego [k. 231]
przy tejże refleksji będąc perceptę onej, gdzie co jest w domu i u kogo do terminów
pożyczonych zostaje i znajduje się, na osobliwej konotacją karcie ręką moją podpisanej zostawuję. Co kładę, wyniesie lekko rachując z zbożami do przedania najdującymi się i różnymi rzeczami i co skąd jeszcze wynaleźć się może przychówków
samej sumy (krom zawiedzionej u niektórych, o czym osobno będzie) pewnej, na
dyspozycję podpadającej na zł 10 500 prus. monety dobrej, które to w imię Pańskie
tak dysponuję.
Naprzód kościołowi, w którym niegodne cielsko moje, albo ziemia w ziemi leżeć będzie, leguję i oddaję na pewne obligi alias fundusze, na honor Boga Stwórcy
mego i Najświętszej Matki Jego (według osobliwego na ostatku spisania i dyspozycji) zł 4 000, obligując, aby się to porządnie na chwałę Boską wiecznymi czasy
za duszę moją tamże dysponować mogło, a to za radą i pomocą zacnych i godnych
IMM, na to tamże do dyspozycji tego uproszonych. Na pogrzeb (gdyż żadnej ceremonii niepotrzebnej duszy nie czynić) suknem jakim tuzinkiem trunę obiwszy,
bez katafalku, o kilku świecach przy trunie naznaczam, jako to na ołtarze świec
pięknych dostatek. Duchowieństwa i ubóstwa jako najwięcej i tymże obiadu przystojnego, na Msze święte natenczas każdemu kapłanowi po zł 3, ubóstwu po gr 18,
na to circiter ordynuję zł 500, wszak jeżeli więcej wynidzie, jest z łaski Bożej skąd,
a ja o to proszę. Skoroby dusza moja mizerna z ciała mego nędznego wyniść miała,
w tenże moment na Msze święte, na ratunek jej jako najprędzej rozdać i rozesłać
rączemi i pewnemi w okolicy po klasztorach, kościołach, do Torunia za Wisłę, na
Msze święte N[umero?] 500 zł 300. Tamże i w dzwony dać znać o duszy zmarłej,
aby Pana Boga ludzie błagali za duszę [k. 231v] moją. Na co naznaczam według
proporcji na rozdanie od dzwonienia zł 60, a czynić uważnie ile na Msze święte,
aby tam więcej dać, gdzie kapłanów więcej dla prędszego odprawienia, po farach
zaś ująć mniej, gdzie kapłanów jeden. To jednak tak rozumieć się ma. Posłać po
wszystkich miejscach na Msze święte co puncto fl. 180, na Mszy świętych 300,
a przy ciele na odprawowanie Mszy świętych ustawnie, aż do pogrzebu zostawić
zł 120 na Mszy świętych 200, aby przy ciele zawsze były Msze święte. Między
ubóstwo także natenczas zaraz oddać w tenże moment za duszę ile po szpitalach
różnych fl. 30. To rozdawszy na prędkie ratowanie duszy mojej ciężko miłosierdzia
Boskiego wyglądającej. Złożenie cielska mojego ordynuję, to jest aby złożone być
mogło w kruchcie przy drzwiach samych kościelnych alias w progu kościelnym, na
które dać wymurować tak wielkie tylko miejsce, jako trunna potrzebuje, a na wierzchu kamień ciosany dać tak wielki w wyryciem na nim takim: „Tu leży największy
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grzesznik, prosi każdego za sobą wchodzącego o suplikę do Pana Jezusa, aby mu
raczył być miłościw i grzesznej duszy jego”, abo byle w ten sens kruchtę dać narządzić porządnie, aby nie ciekła z wierzchu i wybrukować. Na które rzeczy oboje
z kamieniem zlecam zł 100. Około pogrzebu nad ordynację żadnych niepotrzebnych
ceremonii nie czynić, prócz co się do ratunku duszy ściągają. Cielsko albo ziemię
ziemi prędko oddać. Na wigilie, egzekwie, Msze święte, ubóstwo i cokolwiek duszy
potrzebnego nie żałować, w czym obliguję na sumieniu Pana stryjecznego mego2 ,
jako i we wszystkim przy pomocy i ordynacji IMM na to niżej proszonych. Nadto
leguję różnym klasztorom, kościołom, za duszę moją sporządziwszy wyższe rzeczy,
oraz i różnym według [k. 232] specyfikacji, nadgrody i respekta. Duchowieństwo
jednak albo kościołom jako najpewniejsze obligi do ratowania mizernej duszy mojej, te legata insze do egzekucji przywieść i obligów dojrzeć, aby wypełnione były.
Naprzód tedy leguję po uprzątnieniu wszystkiego i sporządzeniu tam gdzie ciało
moje leżeć będzie do Chełmna, do fary zł 200, ojcom franciszkanom tamże zł 100,
ojcom dominikanom zł 100, ojcom bernardynom do Świecia zł 100, do Topolna3
na honor Najświętszej Panny Maryi Częstochowskiej zł 100, do Torunia, do obydwu kościołów po zł 100, do Chełmży ojcom franciszkanom ubogim na honor św.
Antoniego zł 50, do Wapcza 4, parafii mojej, na pozytyw zł 100, na Podgórze ojcom
reformatom i do Łąk5 tymże po zł 100, do Grudziądza do fary zł 100, do Pelplina
na obligi także za duszę moją zł 300, do Piaseczna6 na honor Najświętszej Panny
Matki Jezusowej i Msze święte zł 200, do Gniewu zł 60, do Kościerzyny zł 60, do
Kowalowa [s] na kościół i obligi zł 60, na szpitale okoliczne, do swego (na zaratowanie onego i błaganie codzienne Majestatu Boskiego za dusze moją), jednak większą
połowę, jeno uważnie zł 60. Pannom miłosiernym w Chełmnie zł 30. Innym podobnym sierotom, ułomnym, wdowom poczciwym, żebrać się wstydzącym, po różnych
miejscach rozdać przy dobrej dyspozycji i informacji zł 170, a to na miejsce tego,
jeżeliby jaka krzywda ode mnie jako od człowieka komu nienadgrodzona się znalazła, wzięta, przywłaszczona, albo komu niezapłacona, albo umniejszona, komukolwiek, aby się tym restitutia stała w ten sposób. Ostatek miłosierdziu Boskiemu
(jeżeliby stamtąd mało być miało) oddaję z samym sobą, kto by się jednak odezwał
co by winno komu było, [k. 232v] z osobna, szczerze i z dzięką zapłacić. Stąd nie
potrącając zaklinam Pana stryjecznego mego, obliguję i proszę.
Długów u siebie cudzych nie czuję, oprócz we Gdańsku Panu Bakiemu, korzennikowi i sukiennikowi jednemu, także od żałoby nie dopłaconych, po czemu
obiema niewielu po zł circiter 12. Te ochotnie oddać i jeżeli się więcej co komu
pokaże proszę ochotnie oddać, bez dysputy uiścić i podziękować. Leguję nadto
Panu Jędrzejowi, stryjecznemu memu, przy mnie dotąd zostającemu, za jego braterskie afekta (obligując przez miłość Jezusową, aby w tychże nie ustawał i po zejściu
2
3
4
5
6

Andrzej Wołczański (zm. po 1699), stryjeczny brat testatora, ADPelp, C–29, k. 131.
Topolno, wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.
Wabcz, wieś w pow. chełmińskim, woj. kujawsko–pomorskim.
Łąki Bratiańskie, wieś w pow. nowomiejskim, woj. warmińsko–mazurskie.
Piaseczno, wieś w pow. świeckim, woj. pomorskim.
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moim w egzekucji i tego wszystkiego i ratowaniu nędznej i grzesznej duszy mojej), zł takiejże jako i wszystkie legata dobrej monety 120. Item do rąk tegoż Pana
stryjecznego mego, na rodzonego mego i siostry moje rodzone zł 1 000, zaklinając
Pana stryjecznego pomienionego, aby według wrodzonej swojej poczciwości, pod
błogosławieństwem Bożym, jako i innym kondycjom włożonym na się szczerze to
wykonał i uiścił, jako być może najprędzej. Ażem był administratorem po części
i w opactwie pelplińskim i starostwie kościerzyńskim, na jakich urzędach nie ręczę,
aby się jaka do mnie od poddanych nie nalazła pretensja. Zaczym za bezpieczniejszą rzecz mi się zda, dać w rekompensie między toż poddaństwo na założenie ich
jakich ciężkich potrzeb ile uboższych, abo na co się zdać będzie, na każde z osobna
z tych miejsce po zł 300, które koniecznie dać, a jeżeliby mało, aby mi przed Panem
Jezusem odpuścili, proszę. Czeladzi zaś domowej rozdać, zasługi z osobna zupełnie
popłaciwszy, to jest woźnicy zł 15, chłopcu przy mnie będącemu [k. 233] zł 20, parobkowi i wolarzowi zł 6, chłopcom po zł 3, kobietom domowym po zł 6.
Rzeczy zaś moje ruchome alias mobilia i ochędóżkę, które Bóg z miłosierdzia
swego udzielić mi raczył z osobna dysponuję. Jedne co się zdać będą lepsze i zgodniejsze na honor Boski i Najświętszej Matki Jego, drugie Panu stryjecznemu, ostatnie
czeladzi przy mnie zostającej, jako tam w osobliwej konotacji ręką moją podpisanej
będzie rzetelnie dysponowane, tak aby się to rozrządziło w najmniejszym punkciku.
Zawiązuję Pana Andrzeja, stryjecznego mego, na imię Jezusa Chrystusa, aby się
między wszystkiemi punktami i temu dosyć stało, tak właśnie jako jest specyfikacja
osobna, która się do tego tu testamentu stosować ma, bo też jest testamentem i wolą
moją. Zboża zaś i bydła co Pan Jezus dał (krom tego, co bym z tego komu ordynował, jeżeli będzie specyfikowano osobno), wszystko w pieniężną sumę i ową wyżej
położoną perceptę moją, potaksować, obrócić i sprzedać i na dyspozycję moją, tak
jako jest ordynowana, wydać rozrządzić i uiścić, obliguję i upraszam.
Do której to zaś dyspozycji tej woli mojej nieodmiennej tu rzetelnie i niżej
jeszcze z osobna opisanej, zapraszam sobie i przybieram za opiekunów i egzekutorów tego testamentu i niżej opisanych ordynacji i przez miłość Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i uczynek chrześcijański pokornie proszę, najpierwej wielkiego
prałata WJ ks. opata pelplińskiego7, z dawna dobrodzieja mego osobliwego, tudzież
Przewielebnego (lubo nieznajomego, ale pobożnością i cnotą słynącego) JM ks. proboszcza, dziekana chełmińskiego, IMM zaś, JMP Stanisława Głuchowskiego, JMP
Kazimierza Tura8, JMP Felicjana Kiełczewskiego9, MM WMPP, których najpierwej
schodząc z tego świata [k. 233v] obłudnego żegnam, za wszelakie afekta i łaski doznane uniżenie dziękując i życząc z serca, aby się tu na tym świecie do Bożej woli
IMM wszelkimi pożądanymi sukcesami, a potem chwałą wiekuistą stała rekompensa. A teraz pokornie proszę aby w tym ostatnim pożegnaniu moim ze światem
Zap. Jerzy Skoroszewski (zm. 9 VI 1702), opat pelpliński 1689–1702, G. Kloskowski, Sylwetki cys
tersów pelplińskich w nekrologach i kronice, „Studia Pelplińskie” 44, 2011, s. 227.
8
Kazimierz Tur (Thur) (zm. po 1699), zap. tożsamy z mężem Barbary Borkowskiej, APGd,
A mSkarszew 520/6, k. 67; ADPelp, C–29, k. 131.
9
Szczęsny Władysław Kiełczewski (zm. przed 1712), APByd, AmChojnic 138, s. 172.
7
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mizernym (w którym żadnego smaku nie zostawuję) raczyli w dobrą to wszystko co
opisane jest dyspozycję wziąć i z gotowizny około duszy mojej, która się znajduje,
jako najprędzej być może do ratunku duszy mojej jako to na Mszy św. rozesłanie
w tym punkcie według wyższej ordynacji, ubóstwu, pogrzebu z należytym nabożeństwem uprzątnienie porządne. Stryjecznemu memu ordynans dali i z powagą
swoją w to wejrzeli, aby temu się na ratunek duszy mojej dosyć stało wszystkiemu.
Insze prawda legata, tak na fundusz zapisane, jako i legowane komu, eo momento
skutku wziąć nie mogą, aż terminy sumek moich po różnych miejscach lokowanych
(których konotacja także z osobna ode mnie podpisana będzie) w krótkim czasie
ekspirować będą i zapisane od nich obligi świadczyć będą. Zboża się też tymczasem sprzedadzą i skądinąd różne dochody i prowenta spomadzą10, natenczas (byle
proszę wcześnie i bez odwłoki) sumki skombinowawszy zewsząd i poodbierawszy
dysponować najpierw fundusz mój porządnie, aby jako najprędzej stąd była cześć
i chwała Boga Stwórcy mojego i Najświętszej Matki Jezusa Chrystusa i konsolacja
duszy mojej utrapionej, a potem wszystkie inne uiścić wota moje zupełnie, sumę tę
do kupy wybierać i zbierać nie zlecam samemu Panu stryjecznemu memu, ale pokornie dobrodzieja swego JM ks. opata pelplińskiego, jako pierwszego opiekuna. Proszę
i drugich [k. 234] IMPP uproszonych o tę łaskę, aby raczyli powagą swoją plenipotentowi swemu według obligów przy stryjecznym moim odbierać i na jedno pewne
miejsce lokować pieniądze do dyspozycji testamentu mego. Interim Pan stryjeczny
prowenta moje insze ze zbóż, retent, wełn i innych wystawić powinien będzie i z nich
rachunek zupełny IMM uczynić i do sumy oryginalnej to wszystko za wiadomością
IMM przyłączyć, skąd się we wszystkim satysfakcja woli mojej stać będzie powinna za osobliwą łaską i staraniem IMPP egzekutorów MPP i dobrodziejów i usilnym
dozorem, pracą i pilnością szczerą (o którą obliguję pod strasznym sądem żywych
i umarłych Jezusa Ukrzyżowanego) Pana Jędrzeja, stryjecznego mego (ponieważ tu
natenczas tylko jednego mieć mi przyszło) aby się temu do jednego punkciku tej
woli mojej wyżej i niżej ordynowanej dosyć zupełnie i wcześnie stało i aby się z tym
wszystkim cokolwiek będzie należało, do wypełnienia tego testamentu tenże stryjeczny mój IMPP egzekutorom MPP akomodował, decyzji IMM czyniąc dosyć jako
i wygody IMM natenczas przestrzegając, wszak na to wszystko porządek zostaje.
Zostawuję z osobna szufladeczkę ze szkatułki w rękach Pana stryjecznego mego
zapieczętowaną, zaklinając go, aby ją w ręce własne oddał JM ks. opatowi pelplińskiemu, dobrodziejowi memu, będzie w tej szufladce opisane, jak się co obrócić ma.
A ja już spuszczając się w tej dyspozycji testamentu mego na osobliwą łaskę IMPP
egzekutorów MPP, że mi to dobrodziejstwo (o które po wtóre i po trzecie pokornie
proszę) wyświadczyć raczą, a to w nadzieję mojej wdzięczności przed Zbawicielem
moim za to i nagrody od tegoż samego Jezusa Ukrzyżowanego sam się zdaje za tym
na wolę i miłosierdzie we wszystkim co mi potrzebne jest [k. 234v] i grzesznej duszy
mojej Stwórcy mojego. Rany Jego przenajświętsze za wszystkie dobrodziejstwa na
ziemi wzięte niegodnymi wenerując ustami, z tym się deklaruję, że jakom tu wyżej
10

T.j. zgromadzą.
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opisał i niżej z osobna dysponował, mieć nieodmiennie chcę i to wszystko z dobrą
prezencją i deliberacją z łaski Bożej konfirmuję Majestatowi Boskiemu, suplikując
jako najpokorniej, aby mię raczył przy tejże rekolekcji pamięci i prezencji na zgonie
moim mieć zawsze, kiedy się Jego najświętszej woli podobać będzie stanąć mi kazać
przed sąd Swój straszny i sprawiedliwy. W czym wszystkim idąc za wolą Zbawiciela mego Jezusa Chrystusa teraz i zawsze oddaję miłosierdziu Jego, opiece Matki Miłodzierdzia, Przenajświętszej i Błogosławionej Maryi Panny, patronów moich
i Wszystkich Świętych i aniołów jego, duszę moją grzeszną i z ciałem moim, grzechami moimi ciężkimi zmazanym, składając to wszystko z nieprawościami mymi
w rany przenajdroższe Odkupiciela mego, a Najświętszej Matce Boskiej i Wszystkim
Świętym suplikując nieprzestannie do ostatniego tchu mego, aby tam prowadzili zasługami Swoimi duszę moją w ostatnim punkcie życia mego, od wszelakich pokus
broniąc, gdzie i sami wielbią i chwalą Boga Stwórcę w Trójcy Świętej Jedynego na
nieskończone wieki wieków. Amen. Amen. Amen.
Działo się na każdym miejscu z rozmysłem, a konkludowało teraz z podpisem
ręki mojej własnej dnia dwudziestego szóstego miesiąca marca, roku Pańskiego tysiąc sześćset dziewięćdziesiątego szóstego.
(–) Jan Antoni Wołczański mpp [LS]
(–) Joannes Paulus Barański11, parochus wapczensis, uti testis stante vita JMP
(–) Felicianus Vladislaus Kiełczewski, testis stante vitae JMP mpp
Do której to jeszcze dyspozycji mojej i percepty generalnej owej sumy wyżej
namienionej należą [k. 235] równie ze wszystkim prowenta mnie ze starostwa kowalewskiego należące, jako z pieniędzy, tak i ze zbóż nie przedanych, czego wszystkiego przy długach konotowanych zostawuję konotację rzetelną, upraszając pokornie
równym sposobem jako i o wszystko IMPP egzekutorów MPP, aby na czas i termin
przyszły na tym tam miejscu wejrzeć w moje prowenta raczyli i one według konotacji mojej z rachunkiem podstarościego tamecznego i retenta odebrali do kupy z inszymi sumkami mojemi i tutecznymi prowentami zgromadzili i woli mojej dosyć
czyniąc, według testamentu dysponowali.
Do tegoż i takimże porządkiem należeć będą i tuteczne moje prowenta, jako zboża do przedania, wełna, dań karczmarska, prowenta karczmy etc., z czego wszystkiego jako to z długów, których obligi i konotaty porządnie zostawuję w rękach
zacnych JM Pana N.N., jako kowalewskich i tutecznych prowentów i skąd być co
może, masę uczyniwszy, sumę zgromadziwszy do dyspozycji porządnej przystąpić
i finalnie tej woli mojej i dostatecznie (proszę i po dziesiąte przez krew Jezusa Pana,
która będzie zapłatą za tę uczynność) uczynić dosyć.
Mam jeszcze winne mi długi porządnie ode mnie pożyczone, ale że dla zawiedzenia mnie od nich dotąd niewypłacone, jako to w Gniewie u Pani Anny Dyxonki i z synem jej, zostaje mi pewną sumę winna, na która lubo dekret stanął
miejski tameczny, alem ja z niego niekontent odjechał i manifestacji jest widenda
11

Ks. Jan Paweł Barański, proboszcz w Wabczu do rezygnacji w 1698, ADPelp, C–29, k. 38v.
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w Grudziądzu uczyniona przeciwko temu zaraz trzeciego dnia, która się tam znajdzie o moje stąd z dekretu nieukontentowanie, bo się wbrew obligom [k. 235v] moim
i krzywdzie stało. Tedy ja tę jako pewną sumę z obligami u mnie zostającemi wiecznemi czasy przewielebnemu konwentowi pelplińskiemu s. ordinis cisterciensis oddaję i rezygnuję, obligując tychże PP kredytorów gniewskich, aby to IMM oddali
i powrócili gdy rekwirować będą. O czym i osobno może być jeszcze warowane,
ale choćby nie dla zapomnienia to tu najważniejsze być w testamencie mieć chcę
koniecznie, owa zaś wyższa legacja za duszę moją naznaczona IMM z osobna, krom
tego iść ma i do tej należeń nie będzie.
W Nowym zaś dług alias włóka w długu wzięta i w Grudziądzu u Pani Albertynowej za żyto osobno chcę mieć dysponowany, albo zgoła zaraz to dysponuję nieodwłaczając. Niechaj tedy ta włóka w Nowym tak idzie. Przedać ją zlecam
jako być może za wiadomością ojców bernardynów, którzy już na oblig z niej mają
obiecane zł 100, gdy się przeda, z tejże włóki sukcesorów (jeżeli sam nie żyję) dać
Pana Winkla, mieszczanina tamecznego, ratione pewnej na niego dyskrecji zł 200.
Do szpitala tamecznego na ubogich zł 30, ostatek do fary za duszę moją obligując,
aby się to na ozdobę Najświętszej Matki Boskiej i pożytek duszy mojej obróciło.
Zboże w Grudziądzu u Pani Albertynowej w prawie zostające dysponuję, aby Pan
stryjeczny mój, przy drugich IMM windykował i według możności w tym postąpił,
co wszystko równo z drugiemi punktami testamentu mieć chcę i jednejże wiary
[k. 236] i wagi tedy tu ręką moją własną podpisuję i stwierdzam.
Die et anno ut supra.
(–) Jan Antoni Wałczański mpp [LS]
(–) Joannes Paulus Barański, parochus wapczensis, uti testis stante vita JM mpp
(–) Felicianus Vladislaus Kiełczewski, testis stante vita JM testamentującego
mpp
Konotacja rzeczy moich z łaski Boskiej
do czasu udzielonych. Anno Domini ut
supra
konewka srebrna auszpurską robotą,
biała o stofie dobrym, z wiekiem
kufel pstrozłocisty z pokrywką, także
o stofie dobrym
kubek mały w capę [s] biały, czareczka
mała, wybijana, biała
srebra w Grudziądzu u złotnika łotów [s] No. 18 i pieniędzy zadatku na
robotę zł 10 zadanych

Tychże rzeczy dyspozycja gdzie i jako
dysponowane być mają
tę na lampę dać do Najświętszego Sakramentu do ojców misjonarzów chełmińskich
przedać, a kielich ze wszystkim złocisty
do Mszy świętych fundowanych ode
mnie dać
to oboje stryjecznemu, ale aby nie
darmo, trzeba za mnie czynić dobrze,
obliguję
to wszystko obrócić na miseczkę z ampułkami do owych Mszy świętych moich,
aby do kielicha były
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Suknie
kontusz siarczysty, nowy z ogonkami
pięknymi

przedać na apparat do Mszy świętych
moich, przyłożywszy więcej, jako się tu
znajdzie i z inąd
kontusz rubinkowy, szłamowy
stryjecznemu szłamowy
materię stryjecznemu, a guziki do aparakontusz kamkowy, jedwabny, guziki
tu sprzedać
krwawnikowe, różyczki złote
kontusz szkarłatny z listwami złocistemi przedać do aparatu naznaczonego
kontusz ognisty, nadstarzały
stryjecznemu zlecam
kontusz cielisty, stary
chłopcu memu
wilczura
stryjecznemu zlecam [k. 236v]
futro królikowe, czarne z ogonkami
to oboje przedać i do kościoła wapczyńsobolimi
skiego oddać
jubka podszyta, futro moskiewskie, pstre stryjecznemu
żupan adamaszkowy w prążki, guziki stryjecznemu, ale na oblig
oprawne
żupan stary, czerwony, z guzikami zło- stryjecznemu
cistemi
w lepszym mnie białym położyć, a stary
żupany białe dwa, nadchodzone
chłopcu dać
czapka sobola, szkarłatna
może być stryjecznemu, ale na oblig
czapka stara sobola i lisia i barankowa sobolą dać gdzie ordynuję, lisią woźnicy,
barankową chłopcu
pas złocisty z taśmą, blacha z turkusami ten przedać do aparatu mego
pas z frandzlą srebrną
stryjecznemu
pas jedwabny biały
zlecam komu dać
ubiory cienkie i grubsze, koszula turecka, cienkie stryjecznemu, chłopcu grube
chustka turecka, materie różne
z tego do Wapcza na ornat i kolumnę
atłas cielisty, nowy
obmyślić i potrzeby
kitajka żółta
stryjecznemu
szabla złocista
przedać do aparatu
z ciałem oddać
kobiercy dwa tureckich, niezłych
kilimki dwa, śląskie, wzorzyste
do Wapcza
inne kilimki, różne kulbaki
stryjecznemu
kulbakę oprawną
do aparatu przedać
cyna różna
połowa stryjecznemu, połowa gdzie
zlecam
mały stryjecznemu z końmi
gąsiorek przedać do aparatu
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Fuzja stryjecznemu. [k. 237] Pistolety komu zlecam, fuzyjkę chłopcu, pościel
wszelaką stryjecznemu z obligiem jednak. Chusty co lepsze stryjecznemu, podlejsze chłopcu. Obrusy, serwety stryjecznemu, Ewie ubogiej przędzę, ale nowych
płócien co jest, to na mnie i do kościelnej potrzeby ordynuję. Bydło, konie robotne, słody, inwentarz może zażyć Pan stryjeczny do arendy, jeżeli utrzymać zechce,
zażywszy jednak tego przedać to trzeba na rocznicę i insze ratunki duszy mojej,
a choć i sam to pod sumieniem i obligiem wykona, byle się woli mojej dosyć działo,
a chwała Boska rosła. Inne drobiazgi różne, stoliki, grapę i podobne stryjecznemu
polecam i oddaję.
Szkatuły
Szkatuła mosiężna blachą powlekana,
w niej różne rzeczy są popieczętowane,
po miejcach świętych deponowane, które
pooddawać na każde miejsce św. gdzie
naznaczono pod sumieniem i odpowiadaniem za to Bogu Samemu obliguję
Jest w tejże szkatule, w szufladce, monety różnej starej, talarów, ortów, szóstaków, co się znajdzie przeliczyć je zaraz;
będzie plus minus około zł 100

Dyspozycja dalsza
Szkatułę Panu stryjecznemu i w niej
w szufladce jednej tal. bitych 30 i to
sobie weźmie, jako i pierścionek rubinkowy. Ostatek co tam będzie, na chwałę
Bożą i Matki Jego Niepokalanej wszystko to oddać
Te tedy wszystkie leguję i oddaję na lampę przed Niepokalanie Poczętą Najświętszą Panną, gdzie się godzinki więc [s]
ode mnie fundowane śpiewać będą

A ja już i to kończąc z żywotem ponawiam wszystkie moje uniżone do IMPP egzekutorów, dobrodziejów moich prośby, aby raczyli wszystko w opiece swojej mieć.
Intencję moją, którą do woli Bożej we wszystkim stosowałem, [k. 237v] przywieść
raczyli do skutku i mnie tak bezpiecznym w przedsięwzięciu moim i nieomylnej
tego wszystkiego nadziei uczynili pewnym, żebym się cale z tego cieszył, a Pana
Boga błagał za pomocników tak zacnych przedsięwzięcia mego.
A teraz już i po dziesiąte przy dobrej nadziei będąc, składam duszę moją w ręce
najdobrotliwsze Zbawiciela mego Jezusa Chrystusa, opiekę przenajdostojniejszej
Matki Jego i obronę Anioła Stróża mego, patronów moich i Wszystkich Świętych zasługom, a sam idę do żywota wiecznego. Amen. A co wszystko co się tu podało i zaleciło, warownie ręką moją konfirmuję i stwierdzam i inaczej mieć nie chcę, deklaruję.
Działo się dnia i roku ut supra.
(–) Jan Antoni Wałczański mpp [LS]
(–) Joannes Paulus Barański, parochus wapczensis, uti testis stante vita JMP
(–) Felicianus Vladislaus Kiełczewski, testis stante vita JM testamentującego
mpp
Codicillorum vero tenor est eiusmodi 1mi
Na wieczną cześć i chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Przenajdostojniejszej
i Najczystszej Oblubienicy Trójcy Przenajświętszej, Matki Jezusa Chrystusa, Syna
Przedwiecznego.
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Ja niżej podpisany, rozstawając się z tym światem mizernym postanowiłem dobrym umysłem i wolą. Zawdzięczając dobrodziejstwa Boga nieogarnionego i Przenajczystszej Boga Rodzic[ielc]e Panny, według możności i nieudolności mojej (bo
rzecz jest nigdy niepodobna, nadgrodzić Stwórcy swemu dobrodziejstwa odebrane)
fundować wiecznymi czasy na honor Boga [k. 238] mego i Przenajczystszej Matki Jego, ratując przez to duszę moją, to jest u Wielebnych ojców franciszkanów
[w] mieście Chełmnie, gdzie oraz i cielsko moje grzeszne jako z ziemi do ziemi
złożyć postanowiłem, a to sumę pewną takim sposobem.
Naprzód przez ręce IMPP egzekutorów MPP, których o to nieprzestannie upraszam, na ratusz i gdzie się będzie tylko najpewniejszy zdał zł dobrej monety prus.
4 000, od których prowizji kościelnej obwarować mocno będzie dorocznego wydawania tymże Wielebnym ojcom franciszkanom, owszem do rąk przełożonego samego po zł 5 od 100, co uczyni od sumy samej zł 200. Tych zaś zł 200 taką czynię na
wspomniany fundusz na chwałę Bożą dyspozycję.
Naprzód Mszy świetych na każdy tydzień odprawowanych bez omieszkania być
powinno po dwie, jedną żałobną za duszę moją i tych co żadnego ratunku nie mają
w mękach czyśćcowych będących, drugą świetną, wielbiąc Boga Stwórcę w Trójcy
Jedynego za wszelakie dobrodziejstwa całemu światu od stworzenia świata nadane
i za te, które do skończenia świata i przez całą wieczność dawać będzie raczył.
Na te Msze święte z tych wyżej położonych interesów dochodzić będzie zwyczajna nagroda, za każdą Mszą św. po orcie dobrej monety, co uczyni na rok na
Msze świętea 104 ortów także wiele, a złotych uczyni dobrej monety No 62, gr. 12.
Za świece do tychże Mszy świętych po gr. 6, do zakrystii nagrody, uczyni No 20,
gr. 24. Ministrantowi do Mszy świetych po gr. 2, uczyni zł 6, gr. 24. Na wino do
tychże Mszy świętych zł 12, facit wtedy na dwie Msze święte co tydzień na rok
zupełny rachując zł dobrej monety 102.
Item na honor wieczny Najświętszej Panny Matki Boskiej i Jej Niepokalanego
Poczęcia wysławienie, przy dziękowaniu za wszystkie Jej opieki wszystkim grzesznikom do Niej się uciekającym nieprzestannym sposobem czynione i nieoszacowane Jej dobrodziejstwa na wdzięczność jakąkolwiek ode mnie sługi i niewolnika Jej,
za takie łaski życzę serdecznym afektem (jeżelim Jej za żywota jako nieszczęsny
i oziębły człowiek nie umiał służyć), aby w każdą niedzielę o pewnej godzinie, która się najsposobniejsza zdać będzie, śpiewane było officium Niepokalanego Poczęcia Przenajdostojniejszej Matki Jezusa mego, a to za takim sposobem odprawować
się będą nie mniejszą frekwencją osób nad 7, a gdy więcej tym lepiej, wielbić Matkę
Bosą godna rzecz. Ale żeby nie mniejsza liczba nad 7, a to przy inszych niedzielach na pamiątkę siedmiu radości Najświętszej Panny, a podczas postu, na pamiątkę
siedmiu tejże boleści te osoby naznaczyć się mają. Na które to osoby rekompensy co
śpiewać będą naznaczam, to jest na tego, kto pryncypałem będzie tej chwały Matki
Boskiej, ludziom to promowując [s] z niemi śpiewając mieć będzie na suchedni po
zł 7 i gr 15, co uczyni na rok zł 30. Osobom ubogim sześciu, co do osób siedmiu
należą (bo chcę koniecznie, aby ubodzy z dewocją i tą intencją moją śpiewali), każdy mieć będzie po gr 2 za każdą ratę. Facit zł 20 i gr. 24. Na oliwę pod ten czas do
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lampy, [k. 239] aby się świeciła przed Najświętszą Panną Matką Miłosierdzia zł 12.
Co uczyni na rok zł 74 i gr. 24.
Ostatek co zbiega od zł 200 należeć będzie miejscu temu, gdzie się to odprawować będzie, a to w nagrodę aby tego dojrzeć, żeby się temu dosyć działo tak jako
ordynuję. Pieniądze z interesu odbierać i tak dysponować, jako jest ordynacja, aby
się i jednego punktu nie tylko czasu nie mieniło, w czym obliguję przełożonego tego
tu miejsca, przez imię Jezusa Chrystusa i zaklinam, aby się temu punctualiter dosyć
działo bez żadnej ekskusy, którą by sam Bóg sądził na strasznym sądzie Swoim, bo
ja to szczerze na honor Jego ofiaruję, funduję i Najświętszej Matki Jego na wieczne
czasy, na które Bóg jest i będzie pochwalony.
O co wszystko IMPP egzekutorów moich MPP, aby powagą swoją doskonale tę
wolę moją ugruntować raczyli i tak sumę położoną bezpiecznie bez jakiego szwanku warować raczyli, jako też wzajem Wielebnego gwardiana każdego i cały wielebny konwent tamteczny tak obligowali, aby w tym funduszu i woli mojej żadnego
nigdy omieszkania nie było, oraz dołożywszy i to, aby JM ks. prowincjał IMM przy
wizycie każdej w to wejrzał serio, aby się temu wszystkiemu dosyć działo. O co jako
śmiem wszystkich, którzy do tego należą IMM upraszać, tak Majestat Boski za tę
pracę i staranie za pomyślne sukcesy IMM błagać obliguję się, którego Niepokalanej zawsze Matce Bożej i Wszystkich Świętych opiece z duszą i z ciałem oddaję
się i to pismo na wieczną chwałę Boską przy dobrej [k. 239v] pamięci deliberacji,
refleksji ręką moją własną stwierdzam i podpisuję.
Działo się w Linowcu12. Dnia szesnastego miesiąca kwietnia, roku Pańskiego
tysiącznego sześćsetnego dziewięćdziesiątego szóstego.
PS. Naznaczam do tegoż funduszu mego sporządzić kielich złocisty z pateną,
miseczką i ampułkami srebrnymi, ornat świetny i żałobny, lampę srebrną według
wystarczenia kosztu na to wszystko, który naznaczam z różnej ochędożki, która
się osobno pokaże przy testamencie, a to też dla pamięci kładę i równo stwierdzam
z wyższemi punktami.
(–) Jan Antoni Wałczański
(–) Joannes Paulus Barański, parochus wapczensis, testis stante vita JM mpp
(–) Felicianus Vladislaus Kiełczewski, testis stante vita JM testamentującego mpp
2di
Konotata jaka mogła być naprędce w takim razie wystawiona prowentów starostwa kowalewskiego, mnie do św. Jana przyszłego należących i do wybrania IMPP
egzekutorom moim do dyspozycji mojej uproszonych. Die quinta aprilis roku tysiącznego sześćsetnego dziewięćdziesiątego szóstego [5 IV 1696].
Naprzód w gotowiznach należy mi.
Od arendarza sierakowskiego13 rocznej arendy, bo jej nic nie dał, prócz do siewu
fl. 500
korcy No
12
13

Linowiec, wieś w pow. chełmińskim, woj. kujawsko–pomorskim.
Sierakowo, wieś w pow. golubsko–dobrzyńskim, woj. kujawsko–pomorskim.
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Od arendarza pływaczewskiego14, także całorocznej arendy
fl. 600
Od owczarza zamkowego według kontraktu
fl. 90
Od owczarza bilskiego
fl. 70
Od rybaka drugą połowę dani
fl. 35
Od tegoż co tam będzie należało za ostatek zimowej rybitwy, jako kontrakt pokaże, to ordynuję na świece, albo potrzeby bractwa tamecznego św. Anny.
[k. 240] U Pana podstarościego15 odebranych od Żywiołka, mieszczanina, ode
mnie onemu pożyczonych fl. 50, z których Pan podstarości temuż Żywiołkowi niechaj defalkuje fl. 3 za mięso dla mnie wzięte.
Nad jeziorem od Łukasza należy dani połowę fl. 10, te onemu kondonuję i daruję.
Młynarze żyto i wieprze nieoddane oddać powinni, jednak jako ubogim co
można defalkować z niego.
Te wszystkie długi kowalewskie wyżej opisane odebrać należy wcześnie, na
św. Jan [24 VI] przyszły, aby były złączone do tutecznej dyspozycji mojej wcześnie
w czym Pana Osieckiego, podstarościego mego, na sumieniu obliguję, aby dał z tego
rację komu w testamencie zlecone będzie.
Której to kowalewskiej wyżej opisanej sumy uczyni mnie należącej fl. 1395.
Do tamtych także jeszcze kowalewskich prowentów należą mi zboża do wyprzedania wszelakie, prócz zostawiwszy po św. Janie inwentarzowi. Według inwentarza
mnie zostawionego, a z inszych wszystkich rachunki i prowent do kupy z wyższemi oddać, według sumienia dobrego powinien Pan Osiecki, aby w tym żadnego
mankamentu ani szkody nie było, gdyż to wszystko za wolą Bożą i na chwałę Jego
dysponowane jest.
Co się zaś tchnie satysfakcji Pana podstarościego za zasługi tak samego, jak
i wszelakiej czeladzi, którymkolwiek zapłata ode mnie półroczna należy uczynić ją
będzie z prowentów karczemnych za piwo i gorzałkę, dawszy nad zasługi kontraktu
Panu podstarościemu nagrody zł 30, a czeladzi, wszystkim większym i małym albo
mniejszym, nikogo nie ekscypując, krom zapłaty kontentacji po zł 3, a to będzie
przy rachunkach i widzu [s] rzetelnie uiścić. Kościoła tamecznego podług możności
nie zapomniałem, do szpitala zaś tamecznego dać za wiadomością [k. 240v] tych co
do tego należą, żyta korcy 6, pieniędzy na co się pilnego zdać będzie zł 12, byle to
uważnie dać, aby z tego był Bóg pochwalony.
Ażem ja dał na to starostwo kowalewskie, jako kwity pokażą, gotowizny, różnie
asygnacje wypłacając fl. 2 942. Do tego zostaje u mnie do tej sumy reszty dodać fl.
58. Nadto do tejże arendy powinienem był według kontraktu wydać na różne reparacje i inwentarze fl. 400.
Co arendy zupełnej uczynić powinno fl. 3 400.
Z tych zaś zł 400 ostatnich, co się na reparację browaru kontrakt pokaże jako
i zdunowi co się wydało, także jego u niego kontrakt pokaże, koni kupiło się do
14
15

Pływaczewo, wieś w pow. wąbrzeskim, woj. kujawsko–pomorskim.
Jan Osiecki (zm. po 1725), podstarości kowalewski, ADTor, Par. Kowalewo, AA–001.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

357

Testamenty szlachty Prus Królewskich (105)

inwetarza 5, z których 3 zastawić i otaksować, a dwoje do Linowca wziąć. Wołów
dokupiło się dwu za zł 55. To tedy co się przykupiło (choć się więcej różnych rzeczy
znajdzie ode mnie sporządzonych, które odebrać potrzeba będzie) łatwo porachować
i co się wydało na reparacje, potem i ekspensa całoroczne gospodarskie do uwagi
wziąwszy i to wszystko skapitulowawszy z sumą na arendę daną pomiarkowawszy
czeladzi zapłatę zupełną i z podstarościm przyłożywszy i wszystko cokolwiek do
ekspens należy zsumowawszy, łatwo będzie osądzić, czy ta suma którą ją dał wraca
mi się nazad według kontraktu, czyli nie, uniżenie w tym upraszając (ponieważ mi
Bóg z miłosierdzia Swego samemu nie dopuszcza rzetelniejsze w tym uczynić pomiarkowanie i ukontentowanie) tak pryncypała mego tej arendy JW JMP wojewody
chełmińskiego16, z dawna dobrodzieja mego, jako i JMP starosty kleckiego17, mego
wielce MP, aby w tę transakcję zlecili serio wejrzeć przy uproszonych ode mnie na
to egzekutorach, żeby w tej arendzie było pomiarkowanie zupełne, abym w dyspozycji mojej [k. 241] był bez żadnej krzywdy ukontentowany, wielbiąc Jezusa mojego
Ukrzyżowanego za dobre zdrowie i pomyślne sukcesy IMM dobrodziejów, a ja to
tu kładę dla lepszej pewności i wagi, takowegoż waloru mieć chcąc jako i własny
mój testament, który się referować do tego powinien i ręką moją własną stwierdzam
i podpisuję.
Die et anno ut supra.
(–) Jan Antoni Wołczański mpp [LS]
(–) Joannes Paulus Barański, parochus wapcensis, stante vita JM mpp
(–) Felicianus Vladislaus Kiełczewski, testis stante vita JM mpp
3ty
Konotata długów moich, które są na terminy ode mnie niżej specyfikowane,
jako ich obligi znajdują się pisane, na dyspozycję ostatnią (jeżeli się Panu Jezusowi
memu podobać będzie) die quinta aprilis, roku tysiąc sześćsetnego dziewięćdziesiątego szóstego [5 IV 1696].
W Grudziądzu.
U Pana Gedeona Gregorego z tym co od Pani Kainsowej [?] do depozytu odebrał
fl. 3 000.
U Pana Sieczki, na co jest jego oblig i zastaw, kontrakt arendowny osobno zapieczętowane
fl. 1 500.
U Pana Fochra, sukiennika (od niego zaś wziąłem do porachowania woźnicy
sukna łokci 5, kieru łokci 4, do Kowalewa chłopcom dwóm sukna i kiru, któremu wytrącić potrzeba)
fl. 300.
U Pana Klingi, piekarza
fl. 200.
Suma w Grudziądzu znajduje się
fl. 5 000.
16
Jan Kos (zm. 15 II 1702), kasztelan inflancki, 1688–1702 wojewoda chełmiński, starosta kowalewski, ostrołęcki, starogardzki, UInfl, nr 1233; UPKr, nr 291; PSB XIV, s. 189; SBPN II, s. 459–460.
17
Piotr Aleksander Czapski (zm. 2 VI 1717), 1696 starosta kłecki, potem sobowidzki, radzyński,
1698–1710 kasztelan kruszwicki, 1710–1717 kasztelan chełmiński, UKuj, nr 1092; UPKr, nr 63; Boniecki, Herbarz III, s. 276; PSB IV, s. 193; SBPN I, s. 258.
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Item na Olędrach na Zajączkowie18 według obligu ich
zł 300.
Na Prątwinie19 w świeckim starostwie także
fl. 200.
W Chełmnie u Pana Czatra młodego
fl. 500.
U JMP Tura
fl. 80, te są oddane.
Summa summarum facit z wyższemi do terminu [k. 241v] św. Jana Chrzciciela w roku niniejszym do oddania finalnego wygodzonych złotych dobrej monety
6 080 zł, które na dyspozycję moją punctualiter na należyty termin wybrać i jako
upraszam ordynować i dysponować, przyłożywszy do tego i zsumowawszy prowenta ze starostwa kowalewskiego osobno konotowane jako i tuteczne, linowieckie, różnych dochodów, wszystko w kupę generalną porządnie skombinowawszy.
Nadto wszystko znajduje się i zostawuje w skrzyni okowanej, starej w depozycie
gotowizny fl. 1 005, to jest dobrej monety 1005, które jako zostają gotowe, także dla
omieszkania żadnego, około dyspozycji ostatniej woli mojej w testamencie wyrażonej i najpilniejszego ratunku duszy mojej dysponować będzie. O co IMPP egzekutorów imieniem Zbawiciela mego proszę, i tak to ważne mieć chcę, jako równo
i testament, dlaczego ręką moją własną, dla lepszej wagi i pewności stwierdzam
i podpisuję.
Działo się w Linowcu, dnia i roku ut supra.
(–) Jan Antoni Wołczański mpp [LS]
(–) Joannes Paulus Barański, parochus wapczensis mpp
(–) Felicianus Vladislaus Kiełczewski, testis stante vita JMP mpp

18
19

Zap. Zajączkowo, wieś w pow. toruńskim, woj. kujawsko–pomorskim.
Bratwin, wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.

106. Testament Katarzyny z Kęsowskich 1v. Trebnicowej, 2v. Kruszyńskiej
Obrąb, 22 X 1696
Oryg.: APTor, ASczan 127, s. 7–8. Testament wzmiankowany: W. Nowosad, Archiwa szlachty, s. 213.

[s. 8] W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Widząc z codziennego doświadczenia, że na świecie nie masz nic pewniejszego nad śmierć, a nic nieomylniejszego nad godzinę śmierci, przeto obawiając się,
aby mię1 ten niechybny moment niespodzianie z tego nie zagrabił świata, takowe,
Wyraz nadpisany.
Katarzyna Kęsowska (zm. po 22 X 1696), córka Jana i Elżbiety Wiewierskiej, 1v. przed 1661 żona
Jana Trebnica pisarza grodzkiego i wicewojewody chełmińskiego, 2v. przed 14 VI 1679 żona Jana
Kruszyńskiego ławnika chełmińskiego, APPoz, Majątek Czerniejewo — Skórzewscy 931/2404, bez
paginacji; APByd, AmNowego 75, s. 662; APTor, ASczan 30, s. 45.
a

1
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bacząc się w słabym zdrowiu moim i przy zupełnym jednak rozumie i należytej
pamięci, czynię rozporządzenie.
Naprzód wyznawam przed Bogiem i światem, że w tej wierze św., w którejm
się urodziła, wychowała, to jest w rzymskiej katolickiej, umierać chcę i będę i wyznawam to wszystko, cokolwiek kościół św. katolicki wierzy, trzyma i uczy. Duszę
i ciało moje niewinną krwią Jezusa Chrystusa odkupione temuż Panu w rękę Jego
przenajświętszą oddaję. Ciało moje, upominam syna mego2 , aby po chrześcijańsku
było pochowane w kościele ojców franciszkanów w Chełmnie, w ziemi na ustroniu,
pod murem.
Za duszę moją te 500 zł, które z łaski WJMP Waleriana Kruszyńskiego3, miecznika ziem pruskich mając, przy jegoż i syna mego dyspozycji zostawuję. Długi,
którychem rzetelnie zaciągnęła od JMP Jakuba Borowskiego4 na dopłacenie Tytlewa5 zł w Prusiech idących 1 500, 1 000 zaś zł przy wydaniu córki mojej6 za JMP
Stanisława Elzanowskiego7. 500 zł także w Prusiech idących na pogrzeb syna mego
Kazimierza8, na co ma wzwyż pomieniony JM ręką moją na każdą z osobna sumę
podpisane rekognicje. Które proszę, aby pomienionemu JM rzetelnie wypłacone
były, obliguję sukcesorów moich. A że zaś nie masz sposobu do wypłacenia tych
długów, tedy z dóbr moich Tytlewa i z inwentarzów pozostałych moich ruchomych
i nieruchomych rzeczy te długi powinny będą być wypłacone. Do których dóbr i inwentarzów ruchomych i nieruchomych rzeczy, córka moja Elzanowska należeć nie
powinna będzie, ponieważ już wzięła za swe.
Klejnoty moje tak dysponuję: łańcuszek do fary chełmżyńskiej, do różańca Najświętszej Panny, perły i obrączkę do ojców franciszkanów, kędy ciało moje leżeć
będzie, na obraz Najświętszej Panny, łańcuszek drugi synowi memu i dwa pierścionki, puchar jeden srebrny synowi, drugi córce. Łyżek srebrnych [s. 8] synowi
6, Elzanowskiej 2 jeszcze dodać. Koprowiny wszystkiej połowica synowi, połowica
córce. Garniec gorzałczany przy synu ma zostać. Bielizny wszystkiej dwie części
synowi, trzecia część należeć będzie Elzanowskiej. Obrusy, ręczniki, w wałach nie

Zap. Jan Trebnic, być może tożsamy z urodzonym w 1662 Aleksandrem Janem, syn Jana i Katarzyny
Kęsowskiej, ADTor, Toruń, Par. S. Jana, AA–002, APTor, ASczan 36, s. 13.
3
Walerian Kruszyński (ur. 1654, zm. przed 14 VI 1720), wicewojewoda chełmiński 1691–1704, miecznik ziem pruskich 1693–1709, kasztelan gdański 1709–1720, szwagier testatorki, UPKr, nr 439, 960,
1434, Niesiecki V, s. 400–401, J. Dygdała, Sz. Wierzchosławski, Nawra Kruszyńskich i Sczanieckich…, s. 36–53.
4
Zap. tożsamy z Jakubem Borowskim (zm. po 1705), ADTor, Par. Radzyń Chełmiński 1, k. 12.
5
Tytlewo, wieś w pow. chełmińskim, woj. kujawsko–pomorskim.
6
Marianna Trebnic (zm. po 1711), córka Jana i Katarzyny Kęsowskiej, żona (po 10 VIII 1694)
Stanisława Elzanowskiego, APTor, ASczan 127, s. 3; ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–014,
dok. 10, 11.
7
Stanisław Elzanowski z Kończewic (zm. po 1711), syn Łukasza i N. Wolskiej, zięć testatorki, APTor,
AmKowalewa 7, k. 33; ADTor, Monastica–Benedyktynki MA–014, dok. 10, 11.
8
Kazimierz Trebnic (zm. przed 22 10 1696), syn Jana i Katarzyny Kęsowskiej, APTor, ASczan 127,
s. 3, 7;
2
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krojone synowi także należą. Pościel tak ordynuję. Synowi do dwu łóżek pościeli,
Elzanowskiej jeszcze na jedno dodać. Konie i pojazd, to jest kolaska, synowi. Kareta
Panu Elzanowskiemu.
Egzekutorów tej wyraźnej i ostatniej woli mojej obieram WJMP Waleriana
Kruszyńskiego, miecznika ziem pruskich, podwojewodziego chełmińskiego, JMP
Andrzeja Trebnica9, JMP Marcina Bagniewskiego10, jako najbliższych dziatek moich krewnych. Dziatkom moim błogosławieństwo macierzyńskie zostawiwszy, miłość zobopólną między sobą, a duszę mojąa pobożności chrześcijańskiej zlecam. Na
co się ręką własną podpisuję.
W Obrębie11, dnia dwudziestego wtórego października, roku Pańskiego tysiąc
sześćset dziewięćdziesiątego szóstego.
(–) Katarzyna Kruszynska r[ęką] w[własną]
(–) X. Szymon Piotr Centalski12 , komendarz chełmżyński mpp
(–) Andrzej Trebnic jako stryj przy tym będący mpp
(–) Marcin Bagniewski mpp

Andrzej Trebnic, być może identyczny z notowanym w 1688 r., stryj testatorki, APTor, A
 mKowalewa
6, k. 213.
10
Zap. Marcin Bagniewski z Warszewic (ur. ok. 1638, zm. 19 XII 1715), syn Jana i Agnieszki Balińskiej, późniejszy ławnik ziemski chełmiński 1714–1715, brak informacji o stopniu pokrewieństwa,
APTor, AmKowalewa 6, k. 126; APTor, ASczan 117, s. 133–138; ADTor, Par. Chełmża AE–001, k. 41.
11
Obrąb, wieś w pow. toruńskim, woj. kujawsko–pomorskim, obecnie zap. włączona do pobliskich
Pluskowęsów i niewystępująca w oficjalnym wykazie GUS.
12
Ks. Szymon Piotr Centalski, archiprezbiter i wikary chełmżyński, (od 8 IV 1695) komendarz
chełmżyński, ADPelp, C–27, k. 69v, 75v, 124.
9

107. Testament Andrzeja Kalksteina, ławnika ziemskiego malborskiego
b.m., [przed 7 I 1697]
Oryg. nieznany, kopia w postaci oblaty w księdze grodzkiej kiszporskiej: APGd, DzierzGr 2/16,
k. 20–20v. Testament do wpisu przedłożył 7 III 1710 Marcin Kalkstein, syn testatora.

[k. 20] W imię Boże. Amen.
Ja1 niżej podpisany wyznawam podłuż [s] życia mego, iżem jest podległy śmierci [k. 20v] i słabość baczę życia mego. Tedy czynię tę wolę moją, inquantum mię
Pan Bóg z tego świata weźmie umysłem dobrym tak rozporządzam. Aby małżonka
Andrzej Kalkstein z Klecewa (zm. przed 7 I 1697), syn Jana i Marianny Wilczewskiej z Badla,
domniemany ławnik ziemski malborski. Za życia i tuż po śmierci ani razu nie był tytułowany ławnikiem, dopiero w treści oblatowanego dokumentu w księgach grodzkich kiszporskich trzynaście lat
po śmierci, APGd, DzierzGr 2/5, k. 105v; APGd, DzierzGr 2/9, k. 41v–49; APGd, DzierzGr 2/12,
k. 265v; GStAPK, XIV. HA, Rep. 14, k. 514; Kętrzyński, Taryfy 1682, s. 50.
1
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moja Barbara z Szeliskich2 przy prawie swym, oprawie i dożywociu zostawała i Panu
Bogu, a jej, jako matce, dzieci3 oddaję w opiekę. Na szkoły, którym jeszcze może
być, nakładać, młodszym jednak naznaczam respektem szkolnych nauk, że ich nie
doczekam dać na nauki, tedy im po fl. 300 zapisuję, oprócz dóbr. To jest Marcinowi4
300, Kazimierzowi5 300, Jerzemu6 także 300 zł monetą prus. Ciało też moje pochować
w kościele katolickim według możności. JM ks. kalwskiemu7 leguję fl. 30. Do klasztoru kiszporskiego fl. 15. Także bernardynom nowskim fl. 15 na Msze św. Opiekunów
naznaczam JMP Jana Kalksteina8, podwojewodziego i sądowego ziemskiego malborskiego, także JMP Jerzego Kalszteina9. Część zaś nieboszczykowską według woli
mojej niech małżonka moja trzyma, póki Pan Jan10, a synowiec mój, nie będzie mógł
gospodarstwa trzymać. Inwentarze według oddania z arendy od JMP Dębieńskiego11
oddane mają być, a małżonka moja dawać będzie na dzieci corocznie po fl. 300.
To wszystko Panu Bogu w opiekę oddaję i dzieci moje napominam, aby się
kochały i zgadzały przy bojaźni Bożej, matki aby słuchały. Toż błogosławieństwo
wlewam na synowców moich, aby zgodę i miłość zachowali między sobą.
(–) Andrzej Kalsztin Z[iemski].S[ądowy].M[alborski]. mpp
(–) Jan Kalkstein P[odwojewodzi] M[alborski] mpp

Barbara Szeliska (zm. po 1733), córka Wiktoryna z Kątków i Doroty z Watkowic Gosławskiej,
1v. (przed 7 X 1679), żona Andrzeja Kalksteina, 2v. (ok. 1698) żona Marcina Mierzejewskiego, 3v.
(przed 14 VIII 1700) żona Jana Wilczewskiego z Chojna, APGd, DzierzGr 2/9, k. 99; APGd, DzierzGr
2/14, k. 126v, 174v; APGd, DzierzGr 2/31, k. 81.
3
Prócz wymienionych poniżej nieletnich synów z małżeństwa z Barbarą Szeliską pozostali jeszcze
starsi synowie: Wiktoryn (zm. po 1733), Bartłomiej (zm. przed 1747), Jan (zm. przed 1735) i Andrzej
(zm. po 1721), APGd, DzierzGr 2/12, k. 265v; APGd, DzierzGr 2/16, k. 3, 293; APGd, DzierzGr 2/17,
k. 272v; APGd, DzierzGr 2/28, k. 394; APGd, DzierzGr 2/31, k. 81, 82.
4
Marcin Kalkstein (zm. po 1715), syn Andrzeja i Barbary Szeliskiej, APGd, DzierzGr 2/12, k. 265v;
APGd, DzierzGr 2/55, k. 96v.
5
Kazimierz Franciszek Kalkstein (ur. 1690, zm. po 7 XI 1740), syn Andrzeja i Barbary Szeliskiej,
ADElb, Kalwa 1, s. 18; APGd, DzierzGr 2/12, k. 265v; APGd, DzierzGr 2/35, k. 82v.
6
Jerzy Kalkstein (zm. po 1714), syn Andrzeja i Barbary Szeliskiej, APGd, DzierzGr 2/12, k. 265v;
APGd, DzierzGr 2/55, k. 24v;
7
Być może ks. Stanisław Sławski, proboszcz w Kalwie w 1700, Zawadzki, Duchowieństwo II, s. 231.
8
Jan Kazimierz Kalkstein z Polaszek, zob. testament Macieja Kalksteina z Klecewa, dok. nr 96,
przyp. 2.
9
Zap. Jerzy Karol Kalkstein z Polaszek (zm. przed 1722), syn Jana i Anny Bartlińskiej, brat Jana Kazimierza, APGd, DzierzGr 2/7, k. 170; APGd, DzierzGr 2/13, k. 26v; APGd, DzierzGr 2/12, k. 265v;
APGd, DzierzGr 2/25, k. 136.
10
Jan Teodor Kalkstein (zm. przed 7 IX 1729), syn Macieja z Klecewa i Katarzyny Langnau z Bogusza, późniejszy burgrabia grodzki malborski 1710–1711, ławnik ziemski malborski (1709) 1711–1729,
sędzia deputat na trybunał piotrkowski, wicewojewoda malborski 1728–1729, APGd, DzierzGr 2/12,
k. 60; APGd, DzierzGr 2/55, k. 1; APGd, AmSztumu 524/7, s. 141; UPKr, nr 535, 1448, 1490. Zob. też
testament Macieja Kalksteina z Klecewa, dok. nr 96, przyp. 5.
11
Zap. chodzi o Stanisława Dębińskiego, szwagra testatora, zob. też testament Macieja Kalksteina
z Klecewa, dok. nr 96, przyp. 6.
2
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108. Testament Wojciecha Wypczyńskiego
Ogendorf [Czernin], 4 II 1697
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu do ksiąg grodzkich dzierzgońskich, APGd, DzierzGr 2/16,
k. 442v–445. Testament do wpisu przedłożono 25 X 1713 (brak informacji o przedkładającym).

[k. 442v] W imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Pewność śmierci, niepewność zaś czasu i godziny onejże jako każdego śmiertelnego człowieka, chociaż i zdrowego admonet gotowości, tak osobliwie mię1 w ciężkiej i nieznośnej będącego słabości, póki jeszcze sensus i rozum zupełny viget do
tego pobudza, abym jakąkolwiek ostatniej woli mojej uczynił dyspozycję, zaczym
będąc słabym na ciele, zdrowym jednak na rekolekcji pamięci i rozumie, taką czynię tej ostatniej woli mojej ordynację.
Naprzód ducha mego uni in Trinitate Deo w wierze św. rzymskiej katolickiej
tymi słowy: in manus Tuas Domine commendo spiritum meum oddaję i polecam.
Ciało zaś moje grzeszne jako prawdziwą ziemię, jak najprędzej być może ziemi oddać, gorąco proszę, któremu depozytowi miejsce sobie sam naznaczam w Kiszporku2
u ojców reformatów, za które oraz i duszę moją moją naznaczam tymże ojcom 200
zł dobrej monety, na insze zaś wszelkie pogrzebowe potrzeby, cokolwiek potrzeba,
łożyć. Nadto tylko proszę, aby bez wszelkiego kosztu ten pogrzeb był sprawiony, na
który przynajmniej wezwać ubogich trzydziestu i trzech, księży także drugie tyle
na pamiątkę 33 lat Chrystusa Pana dla nas pracującego. Insze zaś za duszę moją ekspensa, skoro duch z ciała mego wynidzie, kochanej małżonce3 mojej zlecam, aby mi
według afektu małżeńskiego wedle możności jakkolwiek świadczyć raczyła, do czego IMPP opiekunów niżej wyrażonych, [k. 443] aby byli powodem, gorąco proszę.
Legacji żadnych znacznych nie czynię, abym wolniejszy ten kawałek fortuny
zostawił, ten przecież kładę oblig na kochaną małżonkę moją, aby przez lat 2 co rok
dała na 2 szpitale: posztoliński4, sztumski pieniędzy na każdy rok zł 3, piwa beczek
4 na każdy szpital. Nadto upraszam też małżonkę moją, aby dawną wolę moją wykonała i ornat porządny bogaty biały do kościoła sztumskiego farskiego sprawiła, na
który leguję pieniędzy 120 zł dobrej monety. Do tego upraszam tejże kochanej małżonki mojej i onęż przez miłość Bożą zaklinam i sukcesorów moich, aby corocznie
przez 3 lata na 3 trycezymy za duszę moją, gdzie się zdać będzie dawano, abo na 5,
Wojciech Wypczyński z Hogendorfu (Czernina) (zm. po 4 II 1697, przed 1711), syn Stanisława i Ewy
Kowalkowskiej, 1v. przed 1686 mąż Anny Bogumiły Szeliskiej, 2v. przed 21 X 1688 mąż Konkordii
de Delary, 1688 r. administrator starostwa sztumskiego, APGd, DzierzGr 2/13, k. 40v, 135; APGd,
DzierzGr 2/16, k. 442v, 445; APTor, ASczan 230, s. 131.
2
Kiszpork, obecnie Dzierzgoń, miasto w pow. sztumskim, woj. pomorskim.
3
Konkordia de Delary (zm. przed 27 II 1710), druga żona testatora, córka Klaudiusza i N. Suchodolskiej, 1v. żona N. Radomskiego, 2v. żona Wojciecha Wypczyńskiego — testatora, 3v. w 1709 żona
Michała Szeliskiego, GStAPK, XIV. HA, Rep. 14, k. 262v; APGd, DzierzGr 2/16, k. 11v; APGd,
DzierzGr 2/25, k. 95; APGd, DzierzGr 2/13, k. 135; APGd, DzierzGr 2/16, k. 338.
4
Szpital w Postolinie, pow. sztumski, woj. pomorskie.
1
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co uczyni przez 3 lata 15 trycezym. Aże jeżeli się z czego przed majestatem Boskim
wyrachować nie będę mógł jako tak wielki grzesznik, przez ofiarę Bogu w Trójcy
Jedynemu uczynioną mogła jak najprędzej dusza grzeszna moja z mąk ciężkich eliberowana być i w liczbie elektów Boskich przyjęta.
Kochaną zaś małżonkę moją i dziatki, jako to Kazimierza5 syna [z] pierwszego
małżeństwa i córkę Anusię6, teraźniejszego. Naprzód najwyższemu Panu a Bogu, sierot wszelkich opiekunowi, a potym żeby w swoim sieroctwie mieli dozorców, którzy
by ich swoją zdrową radą i rządem wspierali, obieram, naprzód WJMP Stanisława
Działyńskiego7 kiszewskiego, lipińskiego starostę, a potym JMP Jana Kalszteyna8 podwojewodziego malborskiego, których z dawna mam ku sobie zawzięte afekty, osobliwie także JMP Aleksandra Pruszaka9 regenta grodzkiego pomorskiego a poborcę
tczewskiego powiatu, JMP Kazimierza Białochowskiego10, do których nie tylko dawne mam afekty, lecz też złączona koligacja domów naszych jest mi do tego powodem.
Abym zdalna [k. 443v] tychże krwi swojej koligatów moich sukcesorów, obieram i postanawiam za opiekunów i egzekutorów we wszytkim ostatniej woli mojej, uniżenie tychże IMM upraszając, aby byli zaszczytem i zasłoną od wszelakich
postronnych napaści, tak kochanej małżonki mojej, jako też dziatek obojga małżeństwa. Także aby i między niemiż samymi w domu według słuszności i prawa
unicuique quod suum est tribuendo, rząd i dyspozycję, kiedy tego będzie potrzeba
czynili, wszelkie IMM prace Bóg najwyższy, który jest merces copiosa et remunerator optimus nadgrodzi, żeby zaś przynajmniej in parte pateat IMM informatio
przeszłych moich ordynacji i teaźniejszych, taką czynię dyspozycję.
Primarie przyznaję, żem wziął z pierwszą małżonką moją Bogumiłą Szelską11
in vim dotis 2 000 zł prus., która suma tu na zastaw na Ogendorff12 była lokowana.
Potym zapłacił był nieboszczyk św. pamięci JMP Marcjan Szeliski13 ojciec tejże żony
mojej długu z dóbr tych Ogendorffu kurasiom 1 800 zł pol. I ta post fata rodziców
Kazimierz Wypczyński (zm. po 1718), syn Wojciecha i Anny Szeliskiej, APGd, DzierzGr 2/16, k. 9v;
APGd, DzierzGr 2/55, k. 328v.
6
Anna Wypczyńska (zm. przed 1714), córka Wojciecha i Konkordii de Delary, drugiej żony testatora,
żona Kazimierza Dziewanowskiego, APGd, DzierzGr 2/16, k. 443; APGd, DzierzGr 2/55, k. 46.
7
Stanisław Ludwik Działyński (zm. 1715), syn Michała wojewody chełmińskiego i Anny Teresy Wężyk,
starosta kiszewski od 1687, Czaplewski, Senatorowie, s. 105, mylna data śmierci; APGd, DzierzGr 16,
k. 113v, APPoz, Majątek Czerniejewo — Skórzewscy, sygn. 931, nr 2371, bez paginacji.
8
Jan Kazimierz Kalkstein, ławnik ziemski malborski, zob. testament Macieja Kalksteina z Klecewa,
dok. nr 96, przyp. 2.
9
Aleksander Pruszak (ur. 1671, zm. przed 1714), syn Andrzeja i Anny Milewskiej, regent grodzki pomorski 1695–1712, potem pisarz ziemski pomorski 1710–1712 i grodzki lęborski 1712–1714, ADPelp,
Brusy, W 165, k. 17v; UPKr, nr , 853, 1531; M. Dzięcielski, Organizacja i funkcjonowanie…, s. 119.
10
Zap. Kazimierz Białochowski (zm. przed 1715), syn Aleksandra Franciszka, ławnika ziemskiego
michałowskiego, i Zofii Doręgowskiej, APGd, DzierzGr 2/14, APGd, DierzGr 2/17, k. 44v, 305v.
11
Anna Bogumiła Szeliska (zm. przed 1688), córka Marcjana z Krastud i Hogendorfu i Anny Katarzyny Witkop, pierwsza żona testatora, APGd, DzierzGr 2/5, k. 443; APGd, DzierzGr 2/13, k. 45v, 135.
12
Czernin (Ogendorff), wieś w pow. sztumskim, woj. pomorskim.
13
Marcjan Szeliski z Hogendorfu i Krastud (zm. po 1673), syn Marcjana z Krastud i Doroty Szeliskiej,
APGd, DzierzGr 2/7, k. 107v, 318, 333, 349v.
5
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suma została się przy mnie i na nieboszczkę żonę moją wsi unicam succestricem spadła. Ma tedy maternae summae na dobrach Ogendorfie syn mój Kaźmierz 3 800 zł,
która suma ante omnia onemuż ex nunc należy. Item z tąż nieboszczką żoną moją
wziąłem inwentarza wołów 8 robotnych, podjezdków 7, krów 7, owiec rodnych 70
i inne drobiazgi, jako to łańcuszek złoty 1, pereł sznurów 2, pierzcionki 2, których to
klejnotów czynię także ad minimum zł 120, ostatka drobiazgów pamięcią non comprehendo. Iże nic więcej nie pomnę, protestor przed Panem Bogiem, to tedy wszytko
una cum praemissa summa ad usum temuż należy synowi, dóbr tych Ogendorfu haereditatem. Od IMPP Szelskich nabywszy różne, komu co de iure competit ex integro długi popłaciłem, tak swojemi pieniędzmi, [k. 444] jako teraźniejszej kochanej
małżonki mojej Konkordii z Dalerów, której to małżonce za wszelkie życzliwości
podziękowawszy. Oraz i za wszelkie trudy, kłopoty koło mię, życzę, aby jej to Pan
Bóg wszelkiemi pociechami nagrodził, oraz proszę IMPP opiekunów, aby onejże nikomu krzywdzić nie dali, gdyż przy jej staraniu do zupełniejszego ustanowienia fortuny mojej Bóg Najwyższy mi dopomógł. Wniosek14 zaś jej takowy, naprzód in paratis
wziąłem z onąż 7 000 prus. monety, którą w Kiszporku modo reformationis iuxta iuris
formam in medietate bonorum Ogendorff zapisałem, drugą sumę 2 000 zł pol. monety
prus. wziąłem od JW JMP Marcina Borowskiego15 kasztelana gdańskiego, starosty
grudziądzkiego, którą tenże JMP był winien rodzicowi onejże. Tej sumy cum ob iniuriam temporibus partim dla słabości zdrowia mego i zapomnienie nie przyszło mi
zapisać coram actis, ale onęż teraźniejszym testamentem pro vero et legitimo debito
tejże kochającej małżonce przyznaję et pro reali declaro. A że infirmor, jakobym miał
kochanej małżonce mojej ex amore coniugali prostym długiem zapisać 1 000 zł, co
jeżeli tak jest, tedy moderna dispositione tego non revoco.
Insze zaś onera drobniejsze, jako to pogrzebowe i cokolwiek się znajdzie, proszę
przez miłość Bożą małżonki mojej kochanej, aby będąc Panią oprawną i dożywotnią poznosiła ex proventibus i żeby sobie za to nic nie pretendowała i dóbr synowi
memu nie obciążała. I te klejnoty, które dla mię zostawiła, aby temuż eliberowała
prowentami in iuribus zaś suis superius expressis, ażeby in integro była zachowana,
zaklinam IMPP egzekutorów testamentu.
Inwentarz zaś dóbr moich upraszam kochanej małżonki mojej, aby intra spatium
czterech niedziel po śmierci mojej [k. 444v] był spisany. A dla informacji IMPP opiekunom zostawuję teraz konotację i spisanie onegoż, który proszę aby taki był potym, jako
teraz go spisałem. Spisanie to ażeby było przy bytności obydwu IMPP opiekunów, koligatów moich, uniżenie proszę małżonki mojej aby we wszytkich prawach, potrzebach
i obron dóbr moich, proszę tejże małżonki mojej, aby jeżeli nie można moich wszytkich
IMPP opiekunów, przynajmniej żeby ci obydwaj koligatowie zawsze od niej byli wakowani i żeby bez nich nic nie czyniła. A jeżeliby się do opieki którykolwiek z IMPP
Szeliskich interesował, uważywszy to, że przez ich dyspozycję tej by się spodziewać
trzeba ruiny dóbr, aniżeli pomocy i ratunku, zaklinam teraźniejszych obranych IMPP
Posag.
Marcin Kazimierz Borowski (zm. koniec X 1709), zob. testament Konstancji z Denhoffów 1v. Kosowej, 2v. Bąkowskiej, dok. nr 95, przyp. 12.
14

15
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opiekunów przez miłość Bożą, ażeby żadną miarą nikogo nad siebie samych nie przypuszczali do żadnego wdawania się w dyspozycje, o co gorąco proszę. Na ostatek,
ażebym zupełnie eliberował sumienie moje, i to przyznaję, iż lubom od JMP Suchodolskiej16 matki żony mojej otrzymał kwit zupełny z 2 500 zł, że jednak jeszcze nie wypłacono zł 300 dobrej monety, do czego i syn mój należeć ma, przyznaję onejż ostatek,
zaś cokolwiek należeć będzie na teraźniejszą dyspozycję moją.
Do rządu i dyspozycji obrony dóbr i lichej fortuny mojej, naprzód IMPP opiekunów przez miłość Bożą zaklinam, aby we wszytkim co się napisał opuściło wedle
godnego rozumu i rozsądku swego, należytą czynili dyspozycję, który testament
i ostatnią wolę moją we wszytkim, aby ciż sukcesorowie moi trzymali i obserwowali, przez miłość Bożą ich zaklinam i na strasznym Sądzie Boskim tego się upominać
będę. Na co i teraz ręką moją własną przy pieczęci przyłożonej podpisuję.
Dan w Ogendorffie die quarta Februarii anno millesimo sexcentesimo nonagesimo septimo [4 II 1697]
(–) Wojciech Wypczyński mpp [LS]
(–) Alexander Pruszak regent grodzki pomorski [k. 445] i poborca przy tym
będący jako opiekun
(–) Kazimierz Białochowski jako przy tym będący opiekun mpp
(–) Nikolay Suchodolski17 trzymanym piórem jako przy tym będący

16
17

N. Suchodolska, matka drugiej żony testatora.
Mikołaj Suchodolski, ojciec albo brat drugiej żony testatora.

109. Testament Anny z Wądzynia Brzeskiej
Wądzyń, 14 V 1697
Oryg. nieznany, kopia w postaci wpisu do ksiąg konsystorza chełmińskiego, ADPelp, C–28, k. 100v–101v.
Testament do wpisu przedłożył 3 IX 1697 Wojciech Mikołajewski, scholastyk katedralny chełmiński, dziekan i prepozyt brodnicki.

[k. 100v] Wiedząc o tym, że kto się rodzi umierać musi, i ja1 temuż mądrości
przedwiecznej Boskiej podległą będąc prawu i dekretowi, już bliską widząc się
śmierci, taką czynię ostatnią dyspozycję.
A naprzód duszę moją Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, jako Stwórcy mojemu w ręce Jego przenajświętsze oddaję, żałując serdecznie za

Anna Brzeska (zm. między 14 V a 3 IX 1697), żona 1v. Stefana Malewskiego, 2v. Jana Brzeskiego,
pochowana w Brodnicy krótko przed 22 VIII 1697, ADTor, Par. Brodnica AA–003, k. 32; ADPelp,
C–28, k. 98, 101v.
1
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wszytkie grzechy, którymikolwiek od rozumu wzięcia do ostatniego terminu życia
mojego Pana Boga obrażałam mego.
Ciało moje grzeszne, aby w kościele farnym brodnickim pogrzebione i pochowane było, do którego na potrzeby, a osobliwie na teraźniejszą strukturę organ ordynuję zł 100, a to z sumy zapisanej na Wądzynie2 przez JMP Michała Kakowskiego3
podstolego dobrzyńskiego zł 150, zostające zaś zł 50 pomienionej sumy 150 zł zlecam i naznaczam Walentemu Malewskiemu4 synowi memu, a to z tym respektem,
że mniej ode mnie wziął niżeli starsi jego bracia, którą to sumę tak kościołowi
brodnickiemu, jako i synowi memu, aby JMP Brzeski5 na św. Jan Chrzciciel [24 VI]
w roku teraźniejszym tysiącznym sześćsetnym dziewięćdziesiątym [k. 101] siódmym wypłacił, proszę i sumieniem obowiązuję.
Małżonkowi memu kochanemu dożywocie uczynione na dobrach wszytkich
moich i teraz stwierdzam i aprobuję, które to dożywocie nie z żadnego przymuszenia, albo też jakiegokolwiek od małżonka przyniewolenia uczyniłam, ale z dobrego
afektu swego, który sobie spólnie i zarówno pracując ze mną i tak wiele lat w zgodzie i miłości z obopólnej małżeńskiej żyjąc z sobą, zasłużył sobie i po śmierci mojej, aby w tychże dobrach w pokoju zostawał, synów moich pod błogosławieństwem
Boskim i macierzyńskim obliguję i obowiązuję.
Szat i chust białych cokolwiek według regestru opisanych jest, te wszytkie synom moim, Kazimierzowi6 i Piotrowi Malewskim, kirejkę slamami podszytą Walentemu Malewskiemu synowi także memu zlecam i leguję, do tego błogosławieństwo
moje macierzyńskie po Boskim daję i zostawuję, zrzebca także aby wzwyż pomienionemu Walentemu Malewskiemu synowi memu JMP małżonek mój oddał, proszę
i sumieniem obowiązuję.
Tej zaś ostatniej woli i testamentu mego czynię egzekutorami JM ks. Wojciecha
Mikołajewskiego7 dziekana i proboszcza brodnickiego, JMP Jana Brzeskiego małżonka mego, JMP Adama Będkowskiego, JMP Stanisława Sułkowskiego8, JMP Karola
Plemięckiego9 i o wykonanie tego wszystkiego jako wyżej napisano [k. 101v] gorąco
proszę i pomienionych wyżej IMPP egzekutorów sumieniem obliguję i obowiązuję.
Działo się w Wądzynie dnia czternastego maja roku tysiącznego sześćsetnego
dziewięćdziesiątego siódmego.
(–) Anna Brzeska ręką trzymaną
Wądzyń, wieś w pow. brodnickim, woj. kujawsko–pomorskim.
Michał Kakowski podstoli dobrzyński 1695–1697, UKuj, nr 1806, ADPelp, C–28, k. 101v.
4
Walenty Malewski (ur. Wądzyń, chrzest Brodnica 12 II 1676), syn Stafana Malewskiego i testatorki,
ADTor, Par. Brodnica AA–002, k. 21.
5
Jan Brzeski (zm. po 14 V 1697), drugi mąż testatorki, zap. tożsamy z posesorem Wądzynka w 1680 r.,
APTor, AkTor–Dominikanie 38, k. 30.
6
Kazimierz Malewski (ur. Wądzyń, chrzest Brodnica 7 III 1663), syn Stefana i testatorki, ADTor,
Par. Brodnica AA–001, k. 10v.
7
Ks. Wojciech Mikołajewski, scholastyk chełmiński, dziekan i proboszcz brodnicki, odnotowany tam
podczas wizytacji Potockiego w 1710 r., ADPelp, C–28, k. 98 i 100; ADPelp, C–33, s. 538.
8
Zap. Stanisław Sułkowski (zm. po 1709), APTor, AmKowalewa 7, k. 39v; APTor, AmChełmży 12, s. 430.
9
Zap. Karol Plemięcki (zm. przed 1702), syn Jerzego i Anny Kos, APGd, DzierzGr 2/55, k. 69, 302v.
2
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(–) X. Wojciech Mikołajewski dziekan i proboszcz brodnicki mpp
(–) Jan Brzeski mpp
(–) Adam Będkowski mpp
(–) Stanisław Sułkowski mpp
(–) Karol Plemięcki mpp

110. Testament Kazimierza Kożuchowskiego
Konojady, 20 IX 1698
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu w księdze grodzkiej kiszporskiej: APGd, DzierzGr 2/16, k. 253–255.
Testament do wpisu przedłożył 27 I 1712 Michał Kalkstein sędzia ziemski malborski.

[k. 253] In nomine Sanctissimae Trinitatis. Amen.
Mając na pilnym baczeniu, jako filius mortis, że paucitas dierum meorum finietur brevi, i uważając, dies mei quasi umbra super terram et nulla est mora, raczej
superest sepulchrum, dla którego jako omnium mensuram rerum gotując się, protestuję się przed Tobą w Trójcy Jedyny Boże, przed Tobą Najświętsza Boga Rodzico,
Panno, Opiekunko i Dobrodziejko moja, przed Wami Wszyscy Święci Obywatele
Niebiescy, Stróże i Patronowie moi, że w prawdziwej wierze św. rzymskiej, katolickiej umierać chcę i pragnę, abym in vita et in morte laudem Deum meum i ochotnie
wolę Jego najświętszą pełnił. Tylko Cię, Boga mego proszę, jako peccatorum maximus, secundum actum noli me iudicare, ale z wielkiego miłosierdzia Swego i nieskończonej dobroci dele inquitatem meam, a daj miłosierny Boże, ut Tibi serviam
et Te fruar aeternum. Bacząc się tedy jako subiectus putredini w siłach i na ciele
osłabiałym, w umyśle jednak zdrowym, jeżeli się Bogu memu podoba wziąć mię1
z tego świata [k. 253v] jako się podobało na świat stworzyć, takową z domem, żoną,
kochanym przyjacielem dożywotnim, dziatkami i cokolwiek z pracy rąk moich,
a z błogosławieństwa Boga mego być może, czynię dyspozycję.
Jest tedy na dobrach Konoiadach2 w powiecie michałowskim, a w województwie
chełmińskim leżących sum moich własnych, według kart i asekuracji IMPP opiekunów, sukcesorów św. pamięci JMP Tomasza Kozłowskiego3, podstolego czerniechowskiego [s] realiter wyliczonych. Naprzód JM ks. Michałowi Dąmbrowskiemu4
Kazimierz Kożuchowski (zm. przed końcem 1698), syn Wojciecha i Wiktorii Dąbrowskiej, w 1695 wiceadministrator ekonomii rogozińskiej, ADTor, Par. Lembarg AA–001, k. 76; APByd, AmNowego 84, s. 71.
2
Konojady, wieś w pow. brodnickim, woj. kujawsko–pomorskim.
3
Tomasz Hiacynt Kozłowski (zm. między 1698 a 1702), pisarz grodzki malborski 1677–1683, sekretarz
JKM 1678, pisarz ziemski i wiceekonom malborski 1686, podstoli czernihowski 1690 (–1698), APGd,
DzierzGr 2/8, s. 93; APGd, DzierzGr 2/14, k. 292v; APGd, DzierzGr 2/55, k. 325v; UPKr, nr 1463, nieuwzględniony jako pisarz ziemski malborski; UWKC, nr 1406, jako Hiacynt, notowany tylko w 1690.
4
Ks. Kazimierz Michał Dąbrowski (zm. 11 II 1706), 1677–1678 i 1682–1706 kanonik warmiński, Kopiczko, Duchowieństwo, s. 51–52.
1
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kanonikowi warmińskiemu, eliberując od niego Szwyncz5, dobra pomienionych
sukcesorów JMP Kozłowskiego w województwie pomorskim, a powiecie gdańskim
leżące ex obligatione zł 6 164 [gr] 3. JMP Adamowi Osłowskiemu6 posażnej sumy
JMP Perpetyi [s] Kozłowskiey7, małżonki jego z dóbr pomienionych Konoiad przez
IMPP opiekunów naznaczone i mnie od wypłacenia zlecone zł 10 000 monety prus.
Sumę JMP Radowickiej z dóbr Swincza należącą, za konsensem IMPP opiekunów
dałem na dobra JMP Adama Osłowskiego zł 3 700 dobrej prus. monety, na którą ma
submisję JM ks. Kazimierz Dąmbrowski8, kantor włocławski u siebie, jako pierwszy
opiekun pomienionych dziatek. Na JMP Sumińskiego9 posażnej sumy JMP Jasińskiej10 małżonki jego z dóbr Konoiad należącej, zostaje u JMP kasztelana kruszwickiego11 zł 2 000 według asekuracji od niego danej. Co uczyni generali summa
fl. 22 494 [gr] 3. JMP wojewoda chełmiński12 winien mi według zapisu od niego
fl. 2 500. Od tej sumy jeszcze mi należy prowizji fl. 42 [gr] 17 u JMP Stanisława
Garczyńskiego13 liquidi debiti mam według inskrypcji fl. 1 300. Prowizji za dwie
lecie przychodzi mi od tej sumy fl. 260. U JMP Adama Osłowskiego fl. 500 według karty. U JMP Bernarda Trzcińskiego14 sędzica chełmińskiego fl. 2 000 według
jego cyrografu. Sum tedy zostających u IMM pomienionych PP kredytorów uczyni
fl. 6 602 [gr] 17, z krescencji dóbr konojadzkich ad minimum uczynić może fl. 2 000
[k. 254], a tak insimul iunctae summae, z sumy 4 000 na części miliszewskiej15 od
JMP Krzysztofa Borowskiego16 mnie zastawionej, efficiunt summam fl. 30 996 [gr]

Świńcz, wieś w pow. gdańskim, woj. pomorskim.
Adam Kalkstein Osłowski (zm. przed 1738), syn Andrzeja ławnika ziemskiego świeckiego, pisarza
grodzkiego pomorskiego i Marianny Gutkowskiej, ławnik ziemski świecki 1724–1730, rzekomy miecznik wschowski 1720–1725, szwagier testatora, BOss, 4248/III, k. 136; ADPelp, Sartawice 1725–1753,
s. 1; APGd, DzierzGr 2/31, k. 313v; UPKr, nr 1135; UWlkp, nr 1239–1241.
7
Perpetua Kozłowska (zm. przed 1738), córka Tomasza Hiacynta podstolego czernihowskiego i Zofii
Dąbrowskiej, żona Adama Kalksteina Osłowskiego, APGd, DzierzGr 2/14, k. 292v; APGd, DzierzGr
2/31, k. 313v.
8
Ks. Kazimierz Benedykt Dąbrowski (zm. 5 IV 1722), syn Jana Stanisława i Zuzanny Milewskiej,
kantor i kanonik włocławski oraz proboszcz w Grudziądzu, Mokrem i Lichnowach jednocześnie, późniejszy opat pelpliński, APByd, AmNowego 85, s. 142; Mańkowski, Prałaci, s. 27–28; Zawadzki,
Duchowieństwo II, s. 49.
9
Jan Sumiński (zm. po 1716), ADTor, Par. Wąbrzeźno AD–001; APGd, DzierzGr 2/17, k. 390.
10
Petronella Jasińska z Konojadów (zm. po 1716), córka Piotra i Marianny Konojadzkiej, żona Jana
Sumińskiego, ADPelp, C–11, s. 265; ADTor, Par. Wąbrzeźno AD–001; APGd, DzierzGr 2/17, k. 390.
11
Piotr Aleksander Czapski (zm. 2 VI 1717), zob. testament Jana Antoniego Wołczańskiego, dok.
nr 105, przyp. 17.
12
Jan Kos (zm. 15 II 1702), zob. testament Jana Antoniego Wołczańskiego, dok. nr 105, przyp. 16.
13
Stanisław Garczyński (zm. przed 14 VII 1737 ), syn Samsona chorążego chełmińskiego i jego drugiej żony Barbary Werdy, późniejszy łowczy poznański, kasztelan bydgoski i inowłodzki, starosta
inowłodzki, Boniecki, Herbarz V, s. 369; UWlkp, nr 784; UKuj, nr 438, 621.
14
Bernard a Canden Trzciński (zm. po 1710), syn Jakuba, sędziego ziemskiego chełmińskiego i Ewy
Piwnickiej, ADTor, Par. Radzyń Chełmiński AA–001, s. 37; APGd, DzierzGr 2/14, k. 9v, 12, 39v,
309; APGd, DzierzGr 2/16, k. 74.
15
Zap. Mileszewy, wieś w pow. golubsko–dobrzyńskim, woj. kujawsko–pomorskim.
16
Krzysztof Borowski, niemożliwy do jednoznacznej identyfikacji.
5
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20 dico trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt i sześć i gr. dwadzieścia,
których to sum moich takową czynię dyspozycję.
Naprzód JMP Wiktorii Biedrzyckiej17, kochanej rodzicielce mojej, za macierzyste mnie wychowanie z likwidowanych sum deklaruję fl. 4 000 dico cztery
tysiące, a to na części mieleszewskiej mnie obligatorio modo służącej, skąd sobie prowenta wybierać będzie i ad vitae suae tempora zażywać, mając przecię tę
nadzieję, że jako kochająca babusia wnuczki swoje krzywdy im nie uczyni, ale
znowu post fata sua nazad się w dom do dzieci moich, a wnuczek swoich obróci,
jakoż nie gdzie indziej, tylko tam, aby się wróciła, suplikuję. Ukochanej małżonce
mojej Annie Osłowskiej18 , za którą lubom tylko 8 000 zł wziął posagu, przecież
z afektu mego zapisuję jej na tych sumach i dobrach 2 000, ażeby z pełna miała
10 000, prosząc, ażeby dziatkom krzywdy nie czyniła i czynić nie dopuszczała.
Zaciągnionych zaś ode mnie pieniędzy należy do wypłacenia. Naprzód JMP Mikołajowi Dąmbrowskiemu wujowi memu zł 2 000 dobrej monety, według karty
ode mnie jemu danej i z prowizją tamże wyrażoną. JMP Stanisławowi Leskiemu19 także pożyczonych według inskrypcji zł 2 000 prus. monety. JMP Naleczowi i Kielerowi, kupcom grudziądzkim zł 500, które aby zapłacone bez trudności
były, wielce proszę.
Rzeczy zaś pom[n]iejsze, ruchome tak dysponowane mieć chcę. A naprzód
kobiercy 3 żonie mojej daruję. JM dobrodziejce ze ściany kiecę oddaję, kontusz
sukienny rysiami podszyty i kontusz drugi kaffowy letni także żonie daruję. Kontusz biały sukienny i żupan biały bławatny do Łąk 20 ojcom reformatom daruję. Że
strzelby zaś, jako to są 4 fuzje, tedy je sprzedać na ozdobę obrazu św. Franciszka
Assyskiego [s] u ojców reformatów w Łąkach. 2 muszkiety wielkie JMP Stanisławowi Orłowskiemu 21. Gwintowany muszkiet czarny i pistolety JMP Adamowi
Osłowskiemu. Muszkiet wielki i mały przy nim JMP Franciszkowi Pawłowskiemu 22. Muszkieciki 2 [k. 254v] JMP Ludwikowi Dąmbrowskiemu. Muszkiet wielki ojcowski JMP Adamowi Osłowskiemu. Pistoleciki małe z muszkietem starym
Wołoszyńskiemu chłopcu memu. Zegar na ścianie przy żonie mojej kochanej zostanie, także zegarek mały, pektoralik, który jej daruję. Skrzynię wielką, okowaną
Wiktoria Dąbrowska (zm. po 1698 r.), 1v. żona Michała Trzcińskiego, 2v. żona Wojciecha Kożuchowskiego, 3v. żona Jana Biedrzyckiego, matka testatora, APTor, AmKowalewa 6, k. 217v.
18
Anna Kalkstein Osłowska (zm. po 1714), córka Andrzeja, ławnika ziemskiego świeckiego i pisarza
ziemskiego pomorskiego i Marianny Gutkowskiej, 1v. żona testatora, 2v. (od 30 IX 1699) żona Michała Kalksteina z Polaszek, APGd, DzierzGr 2/14, k. 307, 332; APGd, DzierzGr 2/16, k. 251v; DzierzGr
2/26, k. 109v.
19
Zap. chodzi o Stanisława Wojciecha Leskiego (ur. 1665–zm. po 1700), syna Łukasza i Anny Moszczeńskiej, ADTor, Par. Sarnowo, AA–001 k. 101v; ADTor, Par. Sarnowo, AA–002 k. 19; GStAPK,
XIV. HA, Rep. 14, k. 401, 525v.
20
Łąki Bratiańskie, wieś w pow. nowomiejskim, woj. warmińsko–mazurskim.
21
Stanisław Orłowski z Konojadków (zm. po 1713), zap. syn Jana z Konojadków i Elżbiety, ADTor,
Par. Lembarg AA–001, k. 52; ADTor, Par. Lembarg AA–003, k. 19v, 27.
22
Być może chodzi o Franciszka Pawłowskiego (zm. 12 III 1717), ławnika ziemskiego świeckiego
w dalszej części testamentu zap. omyłkowo nazwanego sądowym tczewskim, zob. testament Piotra
Mroczyńskiego, dok. nr 98, przyp. 7.
17
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daruję JMP Osłowskiej, inne zaś szkatuły i szkatułki do żony mojej będą należały.
Księgi moje wszystkie daruję JMP Ludwikowi Dąmbrowskiemu, także nadziak
i szablę jemu oddaję i suknie insze, które się nie specyfikują, zostawuję do dyspozycji IMPP opiekunów i egzekutorów ostatniej woli mojej. Ostatek zachowuję do
dyspozycji i łaski Boga mego.
Ciało moje mizerne, proszę gorąco, aby bez wszelkiej pompy i kazania pogrzebowego w Łąkach u ojców reformatów pochowane było i do sklepu złożone, na co
tymże ojcom leguję zł 300. Także im na trycezymę zł 15. Za duszę moją do Nowego
na trycezymę leguję fl. 15, do Świecia na trycezymę, że tam przyuboższy klasztor,
leguję fl. 60. Do Chełmna na trycezymę franciszkanom zł 15. Na obraz św. Franciszka Xawiera do Jabłonowa zł 15, aby jaką ozdobę sprawiono, leguję.
Czeladzi według słuszności każdemu popłacić co będzie należało. Sukcesorom
niegdy JMP Aleksandra Kozuchowskiego z zasług jego odebrane ze skarbu Ziem
Pruskich oddać fl. 2 000 monety prus. Zuzannie, dziewczynie JM dobrodziejki za
usługi jej leguję fl. 30. JM ks. Gorskiemu23 Soc[ietatis] Iesu zawdzięczając pracę i fatygi przy mnie w chorobie świadczone, leguję 12 tal. A na ostatek duszę moją w ręce
Zbawiciela mego oddając, in manus Tuas Domine commendo spiritum meum.
Opiekunów zaś żony i dziatek moich i ostatniej woli mojej egzekutorów proszę, obieram i naznaczam JW JMP Piotra Czapskiego kasztelana kruszwickiego,
WJ JM ks. Kazimierza Dąmbrowskiego kantora włocławskiego, proboszcza grudziądzkiego, JMP Adama Osłowskiego, JMP Franciszka Pawłowskiego sądowego
tczewskiego, JMP Ludwika Dąmbrowskiego, prosząc per viscera misericordiae Dei
aby [k. 255] byli ojcami i protektorami dziatek moich, nie dają im krzywdy czynić,
ale i owszem jak najlepiej o nich obmyślać, o co po tysiąc razy żebrząc i prosząc idę
za wolą Boga mego. Vadam et videbo Deum salvatorem meum.
Działo się w Konoiadach przy obecności niżej podpisanych IMM, dnia dwudziestego miesiąca września, roku Pańskiego tysięcznego sześćsetnego dziewięćdziesiątego ósmego.
JM ks. Kazimierzowi Dąmbrowskiemu, kantorowi włocławskiemu, z pretensji
jego na Świętym 24, jako kwit od niego jest, fl. 630. Datum ut superius.
Który to testament, jeżeli mi Pan Bóg użyczy zdrowia dobrego i wyniść z tej
choroby [pozwoli], anihiluję i nieważny mieć chcę, na co się ręką moją podpisuję.
(–) Kazimierz Kozuchowski
(–) Adam Osłowski jako opiekun mpp
(–) X. Kazimierz Dąmbrowski jako opiekun, salva melioratione
(–) Orłowski mpp

Zap. ks. Łukasz Górski (ur. 17 X 1655–zm. 4 I 1710), prof. retoryki w Grudziądzu 1690–1691,
prof. matematyki w Toruniu 1697–1698, misjonarz w Jabłonowie 1698–1699 i 1702–1707 oraz
prof. matematyki w Poznaniu 1699–1701, EWJ, hasło: Górski (Gurski) Łukasz.
24
Zap. Święte, wieś w pow. świeckim, woj. kujawsko–pomorskim.
23
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111. Testament Jana Kazimierza Szeliskiego z Hogendorfu
Hogendorff [Czernin], 30 IX 1700
Oryg. nieznany; kopia w postaci wpisu w księdze grodzkiej kiszporskiej: APGd, DzierzGr 2/14,
k. 236–237. Testament do wpisu przedłożył 7 VII 1701 Wiktoryn Szeliski, brat testatora.

[k. 236] W imię Świętej Trójcy. Amen.
Estote parati, quia nescitis horam neque diem. Święta przestroga, którą ja1
zawsze w dobrej pamięci mając, póki jeszcze życia mego stawa i rozum cały pozwala, takową ostateczną tym testamentem moim deklaruję wolę.
Naprzód duszę w ręce Boga Stwórcy i Odkupiciela mego oddawam pokornie
suplikując, żeby onę jako najdroższą męką Swą i krwią przenajświętszą odkupioną nie pamiętając na ciężkie grzechy moje i występki z niewymownego miłosierdzia Swego do wiecznej swojej przyjąć raczył chwały. Ciało zaś jako z ziemi
stworzone ziemi polecam.
Fortunkę zaś moją tak ordynuję. Ojcom reformatom leguję na ołtarz Niepokalanego Poczęcia fl. 100 dobrej monety. Tymże ojcom zł 200, za które powinni
mię pochować w sklepie swoim i Msze święte cały konwent odprawić przy kilku
krewnych moich, nie przepominając ubogich, którym obiad ciż ojcowie sprawić
mają. Z tych 200 zł ordynuję fl. 60, za które powinni odprawić Mszy świętych sto.
A te 300 zł ordynuję z tej sumki, która jest u WJMP malborskiego, to jest JMP
Marcina Chełstowskiego2 , która na prowizji u JM zostaje na szynweskich 3 dobrach in summa 1 500, od których jużem wziął [k. 236v] prowizję roczną, to jest
św. Jana [24 VI] in anno 1701 przypadającego. Proszę przy tym IMPP egzekutorów niżej specyfikowanych, ażeby WJMP malborskiego upraszali, żeby quam
primum ordynacji mojej prędką solucję czynił według testamentu mego. Ojcom
jezuitom malborskim na trycezymę fl. 18. Ojcom reformatom na Stolcemberku
fl. 18. Ojcom dominikanom w Czczewie 4 fl. 18. Ojcom bernardynom nowskim
fl. 18. Ojcom bernardynom w Wczewie5 fl. 18. Ojcom bernardynom lubawskim
fl. 18. Ojcom dominikanom w Chełm[n]ie fl. 18. Ojcom franciszkanom w Chełm[n]ie fl. 18. Do Posztolina 6 fl. 18. Do fary do Kiszporka fl. 18. Do Staregotargu7

Jan Kazimierz Szeliski z Hogendorfu (zm. po 30 IX 1700), syn Wiktoryna i Doroty z Watkowic Gosławskiej, APGd, DzierzGr 2/7, k. 8; APGd, DzierzGr 2/14, k. 32, 39, 161.
2
Marcin Jan Chełstowski (zm. przed 23 IX 1719), tu zap. jako ławnik ziemski malborski 1700
(nienotowany w spisach UPKr), późniejszy rzekomy miecznik ziemi dobrzyńskiej (1700–1705),
chorąży chełmiński 1708–1710, chorąży pomorski 1710–1714, podkomorzy chełmiński 1714–1719,
wicewojewoda pomorski 1708–1719, APGd, DzierzGr 2/14, k. 199v; UKuj, nr 1499; UPKr, nr 20,
233, 837, 1556.
3
Szynwenza, dziś Krasna Łąka, wieś w pow. sztumskim, woj. pomorskim.
4
T.j. w Tczewie.
5
Może chodzi o bernardynów w Świeciu nad Wisłą. W Tczewie nie było takich zakonników.
6
T.j. Postolina.
7
T.j. Starego Targu.
1
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fl. 18. Do Sztumu fl. 18. Do Szynwezy fl. 18. Szpitalom: sztumskiemu, posztolińskiemu, kiszporskiemu po zł każdemu 6. Konia mego ojcom reformatom leguję. Ks. starotarskiemu 8 do Nowegotargu 9 na ołtarz wielki fl. 100. Tamże na
ornat fl. 60. JMP Franciszkowi Wypczyńskiemu10, szwagrowi memu na edukację
siostrzeńców11 fl. 300, których jeżeliby nie stało, ta sumka w dom się powinna
wrócić. Temuż JM kontusz obłocisty, także opończa fiołkowa, futro pod kontusz,
babaki [s], szabla w capę oprawna. Siostrze mojej12 , to jest JMP Franciszkowej
Wypczyńskiej na jej potrzebę własną fl. 100. JMP Wiktorzynowi Szeliskiemu13,
a rodzonemu memu, com mu dał kartę podczas kapturów na fl. 300, tę kartę ceduję i tym testamentem konfirmuję. Jednakże z tej sumki, jak mię Pan Bóg z tego
zabierze świata, ażeby mi trunnę, zgło [s] i co do truny będzie należało sprawił
i zawiózł do Kiszporka ciało moje do ojców reformatów. Ojcom reformatom na
restaurację kościoła fl. 100, z tychże pieniędzy, które są u WJMP malborskiego.
Z tych pieniędzy, które są u JMP Kazimierza14, rodzonego mego, na Kątkach
względem mlecewskiej sprawy z JMP Niewieścińskim15 fl. 500 dobrej monety,
prócz prowizji. Która suma jeżeliby się domkowi naszemu przysądziła tę tak
ordynuję. Wiktorzynowi Kalszteynowi16 , a siostrzeńcowi memu fl. 60. Dzieciom
św. pamięci JMP Macieja Kalsztyna17: Samolkowi18 fl. 60, Maryannie [k. 237] ro-

Ks. Jan Krzęciewski (Krenczewski) (zm. 1702), proboszcz w Starym Targu 1698–1702, Wiśniewski,
Kościoły i kaplice II, s. 643; Zawadzki, Duchowieństwo II, s. 135.
9
Nowy Targ, wieś w pow. sztumskim, woj. pomorskim.
10
Franciszek Wypczyński (Wybczyński) z Płużnicy (zm. po 1733), syn Macieja i Teofili Grockiej,
od 1689 mąż Heleny (Eleonory) Szeliskiej, siostry testatora, późniejszy ławnik ziemski malborski
(1711–1733), APGd, DzierzGr 2/13, k. 154v; APGd, DzierzGr 2/24, k. 89; UPKr, nr 537.
11
W 1700 r. Wypczyńscy mogli mieć prawdopodobnie tylko jednego syna, Wojciecha, późniejszego kapitana JKMci. Pozostałe dzieci, przynajmniej sześcioro, rodziły się w latach 1701–1708,
APGd, DzierzGr 2/24, k. 89; ADElb, Dzierzgoń 1, k. 171v; ADElb, Tolkmicko 1, brak paginacji
w księdze.
12
Helena (Eleonora) Szeliska (zm. 1736), żona Franciszka Wypczyńskiego, siostra testatora,
GStAPK, XIV. HA, Rep.14, k. 70; APGd, DzierzGr 2/55, k. 30; ADElb, Dzierzgoń 1, k. 250.
13
Wiktoryn Szeliski z Kątek (zm. po 1704 przed 1717), brat testatora, być może burgrabia grodu malborskiego (po 1704 przed 1710; nieuwzględniony w UPKr), GStAPK, XIV.HA, Rep. 14, k. 70; APGd,
DzierzGr 2/16, k. 298; APGd, DzierzGr 2/55, k. 286; APGd, DzierzGr 2/28, k. 70.
14
Kazimierz Szeliski (zm. po 7 VI 1702), brat testatora, burgrabia grodzki malborski 1700–1702,
GStAPK, XIV. HA, Rep. 14, k. 70; APGd, DzierzGr 2/14, k. 300, 306v, 311; APGd, DzierzGr 2/55,
k. 323v; UPKr, nr 1447.
15
Zap. Stefan Władysław Niewieściński z Kątków (zm. 27 IX 1736), syn Stanisława i Teresy Strzembowskiej, późniejszy ławnik ziemski malborski 1711–1736, GStAPK, XIV. HA, Rep. 14, k. 264, 298,
339v; UPKr, nr 533.
16
Wiktoryn Kalkstein (zm. po 1733), syn Andrzeja z Klecewa i Barbary Szeliskiej, siostrzeniec testatora, APGd, DzierzGr 2/12, k. 265v; APGd, DzierzGr 2/28, k. 394.
17
Maciej Kalkstein, zob. testament Macieja Kalksteina z Klecewa, dok. nr 96, przyp. 1 i 5. Tam też
informacje o jego dzieciach.
18
T.j. Samuelowi.
8
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dzonej jegoż fl. 60. JMP Wiktorzynowej dzieciom wszytkim19 fl. 200. Residuum
zaś tych 500 zł jest fl. 120, które zostawiam na expensa prawne, jeżeliby się pro
parte mea wydały. In quantum by zaś nie na sumienie rodzonych moich zdaję.
Prowizję zaś od tych 500 zł ile jej będzie należało zlecam i zapisuję dzieciom
najmłodszym JMP rodzonej mojej Kalsztynowej primi voti, secundi vero Wilczewskiej20. Kołdrę ks. starotarskiemu we Mszach świętych [s]. JMP Trebnicowej
synowi, a synowcowi memu 21 kontusz zielony daję [z] sukna francuskiego. Panu
Bartłomiejowi Kalsztynowi 22 , siostrzeńcowi memu, żupan obłóczysty, kamkowy.
JMP Maciejowi Kangowskiemu 23 pistolety, olstra, siodełko i płat. Stefanowi 24,
rodzonemu memu szablę i kaftan stary.
Tej zaś lichej dyspozycji mojej i testamentu mego obieram egzekutorami onegoż WJMP malborskiego, Jana Kalsztyna 25, podwojewodziego malborskiego, sądowego ziemskiego, JMP Marcina Znanieckiego 26 , JMP Wiktorzyna Szeliskiego,
rodzonego mego, JMP Kazimierza, także rodzonego mego, Michała Szeliskiego27, których to IMPP egzekutorów przez miłość Ukrzyżowanego Boga na sąd
ich Pański powoływując proszę, ażeby według testamentu mego, prędką a prędką, wziąwszy tę sumkę od WJMP malborskiego wzwyż mianowanego czynili komu co należy ex solucją i dyspensatorami byli. Żegnam zatym wszytkich
uprzejmie miłych przyjaciół, bracią, krewnych moich, z których jeżelim kiedy
w życiu moim czymkolwiek obraził wszytkich generaliter przepraszam pokornie prosząc, aby mi odpuścili. Ja też wzajemnie czymkolwiek i od kogokolwiek
Lukrecja Strzeszkowska (zm. 1745), córka Konstantego i Elżbiety Dorbeck, żona brata testatora
Wiktoryna Szeliskiego i ich dzieci: Konstanty (ur. 1694), Kazimierz (ur. 1695), Wiktoryn Bogusław
(ur. 1696) i Samuel Franciszek (ur. 1698), APGd, DzierzGr 2/16, k. 93v; APGd, DzierzGr 2/55, k. 164;
ADElb, Dzierzgoń 1, k. 257v; ADElb, Postolin 1, k. 77; ADElb, Kalwa 1, s. 21, 22.
20
Barbara Szeliska, siostra testatora, zob. testament Andrzeja Kalksteina, dok. nr 107, przyp. 2.
21
Jan Szeliski z Ostrowitego (zm. przed 22 IX 1750), syn Samuela, brata testatora i Zofii Orłowskiej, 2v. żony Kazimierza Trebnica, późniejszego ławnika ziemskiego malborskiego, APGd,
DzierzGr 2/13; k. 137v; APGd, SztumZ 3/6, s. 73; ADTor, Par. Wielkie Czyste AD–001, k. 3v;
UPKr, nr 546.
22
Bartłomiej Kalkstein z Klecewa (zm. przed 1747), syn Andrzeja i Barbary Szeliskiej, siostrzeniec
testatora, APGd, DzierzGr 2/16, k. 16v, 72v; APGd, SztumZ 3/6, s. 9.
23
Maciej Kanigowski z Klecewa (zm. przed 1738), sąsiad testatora, ADElb, Kalwa 1, s. 23, APGd,
DzierzGr 2/26, k. 55v; APGd, DzierzGr 2/31, 313.
24
Stefan Szeliski (zm. przed 1717), brat testatora, APGd, DzierzGr, 2/10, k. 27, 50–52; APGd,
DzierzGr 2/13, k. 40; APGd, DzierzGr 2/16, k. 101; APGd, DzierzGr 2/55, k. 285v.
25
Jan Kazimierz Kalkstein z Polaszek, zob. testament Macieja Kalksteina z Klecewa, dok. nr 96,
przyp. 2.
26
Marcin Znaniecki z Hogendorffu (zm. przed 1711), syn Pawła i Marianny Pniewskiej, sąsiad
testatora, gubernator starostwa sztumskiego 1692, sędzia kapturowy województwa malborskiego
1696, APGd, DzierzGr 2/10, k. 45v, 48; APGd, DzierzGr 2/13, k. 247, 301; APGd, DzierzGr 2/15,
k. 101.
27
Michał Szeliski z Hogendorfu (zm. przed 27 IX 1724), syn Stefana i Heleny Czarlińskiej, kuzyn testatora, późniejszy wicewojewoda malborski 1711–1724 i sędzia deputat na trybunał koronny 1711–1712,
APGd, DzierzGr 2/13, k. 37v; APGd, DzierzGr 2/16, k. 229v, 255v; APGd, AmSztumu 524/7, s. 98;
UPKr, nr 1489.
19
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obrażony był, przed Majestatem Bożym szczerze odpuszczam, a na dowód tego
ręką się własną podpisuję.
Działo się w Hogendorfie, die 30 Septembris anno 1700 [30 IX 1700].
(–) Jan Kazimierz Szeliski mpp
(–) Marcin Znaniecki mpp
(–) Michał Szeliski mpp
(–) Jakub Milewski 28 jako przy tym będący
(–) Michał Pawłowski 29 przy tym będący

Jakub Milewski, zap. tożsamy z synem Stanisława i Marianny Pawłowskiej, do 1696 dziedzicem
części Bagniewa, APGd, AmSkarszew 520/6, k. 286, 287v.
29
Może tożsamy z Michałem Pawłowskim z Szumiłowa (zm. przed 1728), ADTor, Par. Radzyń Chełmiński AA–002, k. 28v; BKPAN, BK 1812, k. 36 (s. 86).
28
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Testamenty nieuwzględnione
Poniżej prezentowana jest lista testamentów i innych aktów w układzie chronologicznym, które nie znalazły się w niniejszej edycji. O powodach nieuwzględnienia
części źródeł obszernie we Wstępie publikacji. W wykazie nie uwzględniono testamentów duchowieństwa oraz już opublikowanych.
Ordynacje Wojciecha Dorpowskiego z 1601, 1611 i 1613
Testament Jana Zaleskiego z Pamiętowa z 1616
Testament Piotra Trzebińskiego z 1617
Testament Wojciecha Przęczkowskiego z 1621
Ordynacja Fabiana Plemięckiego z 1622
Testament Wojciecha Czerniewskiego z 1626
Testament Tomasza Tomaszewskiego z 1628
Testament Elżbiety z Łabiszyna Wesslowej z 1629
Testament Katarzyny Rywockiej z 1629
Testament Tomasza Grabowskiego ok. 1630
Testament Stanisława Przęczkowskiego 1630
Testament Wojciecha Gołyńskiego z 1635
Testament Małgorzaty Gołyńskiej z 1640
Testament Heleny Gołyńskiej z 1640
Testament Wojciecha Zaleskiego z 1652
Testament Jakuba Sumińskiego, starosty nieszawskiego z 1656
Testament Andrzeja Puzelewskiego z 1659
Testament (dożywocie) Henryka Bartscha i jego żony Katarzyny Giese z 1660
Testament Jana Falęckiego z 1668
Testament (dożywocie) Hiacynta Kozłowskiego, sekretarza królewskiego i jego
żony Anny Konstancji Reynekier (3 III 1669)
Testament Elżbiety z Lubomirskich? Zadorskiej z 1674
Testament (dożywocie) Ferdynanda Czapskiego i jego żony Gertrudy Małgorzaty
Zitzewitz z 1678
Testament Samuela Borzyszkowskiego (błędnie z 1688).
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(na podstawie: S. B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 1–6, Warszawa 1807–1814; A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1989; Słownik języka polskiego, pod
red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego i W. Niedżwiedzkiego, t. 1–8, Warszawa 1900–1927;
Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 1–35, pod red. M. R. Meynowej, Wrocław 1956–2011;
Encyklopedia staropolska, oprac. Z. Gloger, t. 1–4, Warszawa 1985; Słownik języka polskiego PWN; Słownik wyrazów obcych PWN; I. Turnau, Ubiór narodowy w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1991).
abrenuncjacja (z łac.) — odwołanie, wyrzeczenie się
abrogować (z łac.) — znieść, usunąć, odrzucić
achtel — beczka, jednostka miary
adziamski — perski
afekta (z łac.) — uczucia, życzliwość
afektacja (z łac.) — tu: życzenie, prośba
agnuski (z łac.) — jagnięta, medaliony
z wosku z barankami, mające chronić
od złych przygód
akomodować (z łac.) — przystosować, doczepić
aktykować (z łac.) — wnieść, wpisać do
ksiąg
alienować (z łac.) — przenieść własność na
inną osobę
altarysta (z łac.) — kapłan opiekujący się
ołtarzem
altembas — tkanina jedwabna turecka, przetykana złotą nicią, używana na ubiory
uroczyste męskie, żeńskie i kościelne
annihilować (anihilować) (z łac.) — unieważniać
anniwersarz — uroczysta msza odprawowana w rocznicę śmierci
antecesor (z łac.) — poprzednik (na urzędzie), przodek
aparat kościelny — sprzęty kościelne
apparencja (z łac.) — okazałość, przepych
arenda — dzierżawa
asekurować (z łac.) — zabezpieczać
aupurski, auszpurski — augsburski, wyroby z Augsburga

baczmagi — skórzane długie buty ze ściętymi z tyłu ukośnie cholewami
bandolet — broń palna, krótka strzelba jazdy lub szeroki pas wojskowy przewieszany przez ramię
barchanowa — z tkaniny półbawełnianej,
tkanej z wełną lub lnem, lewostronnie
drapanej
barwa — szaty w jednolitym kolorze dla
czeladzi
bawełnica — cienkie płótno bawełniane, pochodzenia chińskiego, zob. też: kitajczany
beneficjum (z łac.) — dobrodziejstwo,
przywilej
bestry — pstry
binda — taśma lub przepaska, męska lub
damska
blachmalowa — szabla lub pancerz pokryty
czarną masą pływającą na wierzchu roztopionego srebra
błam — futra zszyte
bławatny — koloru błękitnego
bomzynowy — bombazowy (z łac.), jedwabny
bosak — zakonnik bosy, tu: karmelita bosy
bryz, bryzy — w stroju kobiecym pasmanteryjne elementy dekoracyjne bogato
haftowane, wyszywane, różnobarwne
cale — całkowicie, zupełnie
capa — skóra wielbłądzia lub ośla do oprawy, np. szabel
cesja (z łac.) — oddanie
chirograph (z łac.) — cyrograf: rękopis,
zapis
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cyna — naczynia cynowe
cynowate — tkanina w deseń o trójkątach
stykających się wierzchołkami
czamara — gatunek sukni długiej z rękawami do ziemi
czamletowy (czamlitowy) — tkanina z wełny czesankowej o splocie płóciennym
czeszynka — cieszynka, strzelba myśliwska na ptaki, wytwarzana w Cieszynie
i okolicach
czucha — męska kurtka z wełnianego, samodziałowego sukna
ćwiertnia — miara zboża albo mąki
dań — czynsz, podatek
dardy — włócznie
defalkowane (z łac.) — potrącone, zaniżone
dekret — wyrok, postanowienie
deliberować (z łac.) — rozważać
delika (delija) — delia, okrycie męskie podbite futrem
derogować (z łac.) — uchylić w całości lub
częściowo moc obowiązującego przepisu prawnego
dołuman — dołoman, kaftan pod inne okrycie, pochodzenia węgierskiego
draszować (z niem.) — młócić
drelingowe — drelichowe, rodzaj tkaniny
dryfut (z niem.) — trójnóg
dwoje — dwa, podwójne
dyspensator (z łac.) — zarządca, skarbnik
egzekucja — wykonanie
egzekutor (exequutor) (z łac.) — wykonawca testamentu
ekscypować (z łac.) — wyjmować
ekskusa (z łac.) — tłumaczenie się, wymówka
ekspendowane (z łac.) — wypłacone
ekspensa (z łac.) — wydatki
ekspirować (z łac.) — wytchnąć, umrzeć,
zgasnąć
elemozyna — jałmużna
eliberować (z łac.) — uwolnić, wykupić
elokacje (z łac.) — wynagrodzenie, zadośćuczynienie
fabryka — budowla
falendysz — wysokiej jakości cienkie sukno niemieckie lub holenderskie

felpa — rodzaj tkaniny kosmatej jedwabno–wełnianej, lub aksamitu wełnianego
ferezja (foresia) — suknia zwierzchnia nieprzepasana
fetoć, feteć — wstążka, kokarda na głowę
flenty — flinty (z niem.), strzelby, fuzje
forbotki — koronki u szyi
foresia — zob. ferezja
fota (z tur.) — tkanina z włosia
frymark (z niem.) — zamiana
gdzieby — gdyby
gierada (z niem.) — ruchomości, sprzęty
domowe, stroje, klejnoty itp., wniesione
przez żonę do małżeństwa
gotowizna — gotówka
grubrynowy — wykonany z grubrynu, bliżej nieokreślonego rodzaju tkaniny
gumno — stodoła, spichrz
gzło — giezło, lekka koszula, tu: pogrzebowa
halzbant (z niem.) — naszyjnik
impediment (z łac.) — przeszkoda, utrudnienie
infirmować (z łac.) — unieważnić
ingenia (z łac.) — przyrodzone zdolności
inkludować (z łac.) — ograniczyć
inserowany (z łac.) — włączony
interesse, interes — dochody z procentu
intrata — dochód, zysk
intrudować (z łac.) — wtrącać, wpychać
inwalidować (z łac.) — czynić nieważnym
jarczak (z tatar.) — rodzaj lekkiej kulbaki
jenochodniczek — koń stąpający lewymi
i prawymi nogami razem
juniec — młody byk, byczek
k — ku, do
kabat (kabatek) — krótki kaftan, rodzaj
męskiego okrycia wierzchniego, też sukienny, damski
kaffowy — koloru kawowego
kamcha — rodzaj atłasu jedwabnego, drogiego, wyrabianego na wschodzie; jedwab ze złotą nicią
kanak (z tatar.) — naszyjnik
kaptur — sąd w czasie bezkrólewia
karaza, karazja — sukno proste grube, samodział
karwasz — metalowy naramiennik
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kanawacowy — z taniej tkaniny jedwabnej,
bawełnianej lub lnianej
kawle — niwy, kawałki pól
kazula — koszula z gazy dla umarłych
kier — pospolite sukno śląskie gorszego gatunku
kilin, kilim (z tur.) — kobierzec, dywan,
okrycie końskie
kir — zob. kier
kirejka — kierejka, wierzchne okrycie męskie luźne
kitajczany, kitajski, kitajka — cienka tkanina jedwabna o splocie płóciennym
kocz (kotcz) (z węg.) — wóz
koligat (z łac.) — powinowaty, spokrewniony
kołderk — kołdra
komutować (z łac.) — zmieniać
kondonować (z łac.) — podarować, ustąpić
konfirmować (z łac.) — zatwierdzić
konotacja (z łac.) — notatka
konsciencja (z łac.) — sumienie
konsiderować (z łac.) — rozważać, rozmyślać
konsolacja (z łac.) — pocieszenie
kontenta (z łac.) — treść
kontentacja (z łac.) — zapłata, wynagrodzenie
kontradikować (z łac.) — sprzeciwiać się,
zaprzeczać
kontusz — długa suknia męska rozcięta
z przodu
kopieniak — opończa od deszczu bez rękawów
koprowina — miedź, drobiazgi miedziane
kord (z węg.) — miecz
korporał (z łac.) — w liturgii Kościoła
katolickiego kwadratowy obrus z naszytym krzyżem pośrodku, element
bielizny kielichowej
krom (okrom) — oprócz
kotlina — kociołki
krescencja (z łac.) — wzrost, plony, zbiory
kronraszowy — kromraszowy, z szorstkiej
wełny czesankowej
kruzka — dzbanek z uchem, kruż dzbanek,
kubek
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kucbajowy (kuczbajowy) — wykonany
z włochatej traniny wełnianej
kuklasta (skrzynia) — podłużna
kulbaka — wysokie siodło
kwef — nakrycie głowy z lekkich tkanin,
także zasłona na twarz
latosie — tegoroczne
legować — dokonywać zapisu (testamentem)
legumina — deser, zazwyczaj słodkie potrawy mączne: kisiele, budynie
letnik — materiał lniany, suknia letnia,
ubiór letni
łaszt — miara zboża
łoński — zeszłoroczny
machajerowa (muchajerowa) — tkanina
z wełny czesankowej o płóciennym
splocie
macierzyzna —
 spadek, majątek po matce
magierka — czapka męska bez daszka, batorówka, na wzór węgierski zdobiona
niekiedy piórami
mandat (z łac.) — polecenie
manele — bransoletki
manet (z włos.) — ozdoba na ramię
manta — suknia lub płaszczyk
meliorować (z łac.) — poprawiać, ulepszać
membrana — kwit, pisemne zobowiązanie
finansowe
mielcarz (z niem.) — piwowar, słodownik
mobilia (z łac.) — majątek ruchomy
myto — tu: zapłata, wynagrodzenie
nadsypek — nadwyżka zboża
nalewka (naliwka) — dzban do wody
namiotek (namiotk) — zasłona nad łóżkiem, baldachim
niewczasy — trudy, niewygody
oblicznie — osobiście
oblig — rewers, weksel
obligować — zobowiązać
obłocisty — obłoczysty, błękitny
ochędóstwo — ozdoba, upiększenie, stroje
i sprzęty
odkazywać — przeznaczać, przekazać, zapisać testamentem
ojczyzna — ojcowizna, majątek po ojcu,
dziedzictwo po przodkach
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olstro — skórzany futerał na pistolety kawalerzysty
onera, onerować (z łac.) — obciążenie, obciążać (długami)
opona — makata, zasłona, kotara, dywan
ort — drobna moneta srebrna
penn(a)y (z łac.) — pióra
papaszka — futrzana czapka
papużany — papuzi, pstry
parepa (parepka) — nieduży koń pociągowy
partykularny (z łac.) — szczegółowy,
osobny
pasamon — pasmanteria, wyrób włókienniczy, najczęściej w formie taśmy, używany do obszywania brzegów ubiorów,
tkanin dekoracyjnych
pektoralik — mały zegarek do noszenia na
piersiach
percepta — dochód, przychód
pętlice — uszka z rzemyków, jedwabiu do
spięcia
plat — tu jako czaprak, materiał pod kulbakę
ploteczki — plecionki do obszywania
płat — dochód, korzyść
płózka — pas pola, niewielka część włóki
podjezdek — źrebak
podpiersienie — rzemień uprzęży pod piersią konia
pompa — z ceremoniałem
pompoze (z łac.) — okazale, na pokaz
ponewka (panewka) — rodzaj patelni,
wklęsłe naczynie
popielice — futro z popielic
portugał (portygał) — moneta złota wzorowana na portugalskich, w Polsce bita
i używana w XVI/XVII w. jako największa złota moneta obiegowa
potym — potem
powietrze — zaraza
powinny — powinowaty
półszorki — rodzaj uprzęży
promonować (z. łac.) — uprzedzić
prowent — dochód
prowidencja (z łac.) — zapobiegliowść
prowidować (z łac.) — przewidywać, zastrzec, mieć staranie

prowizor — opiekun, administrator
prywować — pozbawiać, odejmować
przyczynić — dodać, przyłączyć
przał — zaprzeczał
przywianek — dar zapisany żonie przez
męża
puntał — drobna ozdoba złotnicza naszywana na suknię, noszona jako wisior,
kolczyk lub broszka
pupki — futro z brzuchów koło pępka
querele (z łac.) — zażalenia, oskarżenia,
spory
rajtarka — kurtka rajtarska
raszowa — z tkaniny wełnianej
ratyhabicja (z łac.) — potwierdzenie, zatwierdzenie, pozwolenie
rąbek — chustka
rekognicja (z łac.) — zeznanie
rekoligować (z łac.) — zbierać myśli
rekuperować (z łac.) — odzyskać
restat — reszta, ostatek
retenta (z łac.) — trzymanie, dzierżawa
roborować (z łac.) — urzędowo zatwierdzić
rozarium (z łac.) — ogród różany, różaniec
roztruchan — srebrny puchar ozdobny
rzeczki — rzeczy, drobiazgi
safianowy — z cienkiej skóry
sajetowy — z wełny czesankowej lub półwełnianej
salwa (z łac.) — zastrzeżenie
sami, sametu (z niem.) — aksamitu
siarczysty — żółty
skarbniki — zamykane na klucz skrzynie
na wartościowe rzeczy
skojec — moneta, część grzywny
skomputować (z łac.) — obliczyć, porachować
skop — kastrowany baran
slama — futerko lisie albo rysie z brzucha
i boków
smuszki (smuszyki), smaszki, szmaszki —
skórki
smykawica (smukawica) — suknia, strojne
okrycie damskie
solucja (z łac.) — wolny od przeszkód
splendecje ( z łac.) — wspaniałości
spomadzać —zgromadzić
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spork — spór
statki (statek) — sprzęt potrzebny do wykonywania jakiejś czynności, narzędzia,
naczynia kuchenne
stęgi — wstęgi, taśmy
stof — tu jako pojemność, objętość
submisja (z łac.) — zobowiązanie
suchedni (suche dni) — zapłata kwartalna
za coś
sumpty (z łac.) — wydatki, koszty
suplikować (z łac.) — prosić, błagać
sutk — sutki, kopce graniczne, zejście się
granic
szafarnia — spiżarnia, szafa z szufladami
na makę, krupy itd.
szafunek — zarządzanie, gospodarowanie
szkuta — statek rzeczny, zwłaszcza do spławiania zboża
szle (z niem.) — postronek, część uprzęży
szmelcowany — polerowany, też: pokryty
olejem jadalnym, oliwiony
sznurówka — gorset
szorc (z. niem.) — fartuch, zapaska, suknia
bez rękawów
Szot — członek grupy osadników osiadłych
w miastach Prus Królewskich, rzemieślników i handlarzy ze Szkocji.
szpital — przytułek
szubka — ciepły kaftan watowany męski
lub damski
szustokur (szustokor) — wierzchni, dopasowany kaftan
szyjarka — część damskiej garderoby
tabin — gatunek kitajki jedwabnej; zwano
go niderlandzkim
tatarka — gatunek gryki
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terminata (z łac.) — tu: rozporządzenie
tesarzkie — stolarskie
transfuzja (z łac.) — przelanie, tu: dowód
troczki — tasiemki
truna, trunna — trumna
trycezyma — msza gregoriańska, trzydzieści mszy św. odprawianych codziennie
w intencji jednej osoby zmarłej
turbacja (z łac.) — niepokój, zamieszanie
tutor — opiekun, kurator
tuwalnia — szeroki ręcznik, niekiedy wzorzysty, mógł zastępować obrus na stole
tuzłuk — męskie okrycie podbite futrem
i szamerowane
wakować — być wolnym
warować — zastrzegać
warownie — prawidłowo
waska (faska) — naczynie z klepek
wełmina — wykonana z wełny
wenerować (z łac.) — czcić
węborek — wiadro drwniane z pałąkiem do
noszenia wody
widenda (z. łac.) — tu: kwit, umowa
wiertel (z niem.) — miara objętości
włodowanie — zarządzanie
wyderek, wyderkauff — kupno nieruchomości na określony termin, z prawem
zwrotu sumy
zarękawie — mufka
zarówno — równo
zawiedzione — zastawione, obciążone
zbieg — pozostałość, reszta
żmudziny, żmudki — rasa konia małego
wzrostu
żupan — spodni kaftan męski
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Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Indeksy obejmują wszystkie osoby, zgromadzenia i miejscowości występujące w tekście
źródłowym i przypisach. W wypadku miejscowości została podana współczesna przynależność administracyjna z wyjątkiem miast, przy których taką informację uznano za zbędną.
Identyfikację miejscowości przeprowadzono z wykorzystaniem bazy TERYT — Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju, dostępny online na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa.
W wypadku wsi zaginionych lub znajdujących się poza granicami Polski pozostawiono
przynależność historyczną. Hasła zostały opatrzone numerem testamentu, w którym się
znajdują. Kursywą zaznaczono wystąpienie wyłącznie w przypisie.
1v. — w pierwszym małżeństwie
2v. — w drugim małżeństwie
3v. — w trzecim małżeństwie
bp — biskup
burgr. — burgrabia
burm. — burmistrz
c. — córka
chełm. — chełmiński
człuch. — człuchowski
dobrz. — dobrzyński
elbl. — elbląski
gr. — grodzki
inowr. — inowrocławski
kan. — kanonik
klan — kasztelan
komend. — komendarz
król. — królewski
ks. — ksiądz
ławn. — ławnik
m. — miasto
malb. — malborski
michał. — michałowski
miecz. — miecznik

mieszcz. — mieszczanin
pcz. — podczaszy
pis. — pisarz
pkom. — podkomorzy
pom. — pomorski
pow. — powiat
prob. — proboszcz
s. — syn
sekr. — sekretarz
st. — starszy
sta — starosta
stoln. — stolnik
świec. — świecki
tor. — toruński
wda — wojewoda
włocł. — włocławski
woj. — województwo
wwda — wicewojewoda
ziem. — ziemski
zm. — zmarły
zob. — zobacz
ż. — żona
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Adam, organista topoliński 41
Adam, s. krawca pod opieką Oleskiej 18
Albertynowa z Grudziądza 105
Albrechtowicz Jan, ks., pleban stężycki 88, 90
Andrzej ze Zbąszyna, ks., wikary kościoła
śś. Janów w Toruniu 5
Ankamaty, pow. sztumski, woj. pomorskie
38
Ankemitt zob. Ankamaty
Anna, c. krawca pod opieką Oleskiej 18
Anna, pani ze Swarzewa 76
Anna, służka Marianny z Doręgowskich
Nicgorskiej 72
Anna, ż. Bartłomieja Wapczyńskiego 78
Anna, ż. Daniela Rudnickiego 78
Anna, ż. Jana Grudowskiego 32
Anna, ż. Piotra Pałubickiego 10
Atłos, sługa Jana Świętosławskiego 70
Augustynowska Ewa, 1v. ż. Marcina Kruszyńskiego, 2v. ż. Adama Gotartowskiego 23, 36
Augustynowski Jan, podstarości malb. 38
Augustynowski Stanisław, s. Jana 38
Bachorzewo, pow. lipnowski, woj. kujawsko–pomorskie 74
Bagniewo, pow. świecki, woj. kujawsko–
pomorskie 51
Bagniewska Elżbieta, c. Wojciecha, ż. Stanisława Klonowskiego 51
Bagniewski Andrzej 48
Bagniewski Jan z Bachotka, s. Andrzeja 48,
106
Bagniewski Jan, s. Jana, ks., spowiednik
benedyktynek tor. 51
Bagniewski Jan, s. Wojciecha 14, 51
Bagniewski Marcin z Warszewic, s. Jana,
ławn. ziem. chełm. 106
Bagniewski Stanisław, ks., przeor koronowski, prepozyt byszewski 58
Bagniewski Wojciech 14, 51, 58
Bagniewski Wojciech z Małociechowa 91
Baitlar z Dąbrówna 9
Bajerski Aleksander 86
Bak, korzennik i sukiennik gdański 105
Balińscy 11
Balińska Agnieszka, ż. Jana Bagniewskiego
106

Balińska z Loków Barbara zob. Loka Barbara
Baliński Jakub 11
Baliński Jan z Telkwic, s. Jakuba, wójt
malb. 11
Baliński Jerzy, s. Stanisława, chor. malb. 11
Baliński Stanisław, pcz. ziem. dobrz. 11
Balkowski, czeladnik Jana Wiesiołowskigo
74
Balwierz Kasper, mieszcz. wąbrzeski 30
Bałaskowski, sługa Jana Oleskiego 18
Bałdy, pow. olsztyński, woj. warmińsko–
mazurskie 9
Banisławska Małgorzata 11
Barański Jan Paweł, ks., prob. w Wabczu
105
Barłożno, pow. starogardzki, woj. pomorskie 15
Baronius Cesar, kardynał i historyk włoski
43
Bartek, sługa Jana Oleskiego 18
Bartkowska Anna, ż. Jana Bagniewskiego 51
Bartkowski 1
Bartlińska Anna, ż. Jana Kalksteina z Polaszek 107
Bartliński Jerzy 74
Bartliński Leonard, s. Jerzego, ławn. ziem.
tczewski 74
Bartłomiej, ks., franciszkanin bydgoski 72
Bartoldi, mieszcz. świecki 100
Bartosz, kowal z Lidzbarka (Welskiego) 17
Bazyli, ks. bernardyn świecki 83
Bażynska Dorota, ż. Joba Bystrama 3
Bażyńska Barbara, ż. Macieja Orłowskiego
z Rychnowa 3
Bażyńska Helena, ż. Jerzego Rokusza 6
Bażyński Jan, klan elbl. 11
Bażyński Ludwik, s. Jana 11
Bąkowscy 55, 74
Bąkowska Anna, c. Aleksandra 74
Bąkowska Anna, c. Piotra z Rychnowów,
ż. Tomasza Wiesiołowskiego 70, 74
Bąkowska Barbara, ż. Bartłomieja Ostromieckiego 74
Bąkowska Bogumiła (Teofila), c. Piotra
z Rychnowów 70, 74
Bąkowska Izabela, c. Piotra z Rychnowów
70, 74
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Bąkowska Katarzyna, c. Piotra z Rychnowów 70
Bąkowska Teresa, c. Piotra z Rychnowów
70
Bąkowska Zofia zob. też Michorowska
Zofia
Bąkowska Zofia, ż. Piotra Kazimierza Jabłonowskiego 83, 100
Bąkowski Aleksander 74
Bąkowski Jan Ignacy, s. Aleksandra 55, 74,
80, 95
Bąkowski Karol, s. Piotra z Rychnowów 70
Bąkowski Mikołaj, s. Piotra z Rychnowów
59, 70
Bąkowski Paweł, s. Piotra z Rychnowów 70
Bąkowski Piotr z Rychnowów 59, 70, 74
Bąkowski Piotr, s. Piotra z Rychnowów 70
Beduński Wojciech, ks., prob. nowotarski 59
Behmowie, mieszczanie toruńscy 40
Beklewski Bartosz, s. Łukasza 45
Beklewski Jan, s. Łukasza 45
Beklewski Jan, s. Stanisława 45
Beklewski Łukasz 45
Beklewski Sebastian 45
Beklewski Stanisław 45
Beklewski Szymon 45
Beklewski Wojciech, s. Łukasza 45
Belman Paweł żona, mieszczka nowska 62
Bembak, sługa Jana Działyńskiego, wdy
chełm. 55
benedyktynki chełmińskie 59, 94, 105
benedyktynki grudziądzkie 26, 99
benedyktynki toruńskie 7, 51, 72, 73, 80, 94
benedyktynki żarnowieckie 84, 99
Berent Antonina, karczmarka z Małych Bud
70
bernardyni bydgoscy 15, 49, 61, 92
bernardyni dobrzyńscy 74
bernardyni lubawscy 3, 47, 48, 49, 55, 111
bernardyni nowscy 6, 14, 15, 18, 20, 27, 29,
43, 45, 48, 50, 52, 53, 55, 59, 62, 68,
92, 107, 110, 111
bernardyni skępscy 40, 49, 94
bernardyni świeccy 41, 53, 54, 55, 59, 83,
91, 92, 100, 105, 110, 111
bernardyni z Górki Klasztornej 61
bernardynki poznańskie 15
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Berwałd zob. Bincze
Berzewiczy Jan, s. Marcina 47
Berzewiczy Marcin, sta starogardzki
i osiecki 47
Bessen Anna Zuzanna a, ż. Franciszka Euzebiusza von Oppersdorf 54
Bessen Ewa Konstancja a, ż. Jana Zawadzkiego, austriacka dama dworu królowej
Konstancji 54
Bessen Katarzyna Franciszka a, ż. Teodora
Denhoffa 54
Będkowski Adam 109
Będzimirowski Maciej 87
Biała, pow. bytowski, woj. pomorskie 58
Biała Góra, pow. sztumski, woj. pomorskie
20
Białobłocka Ewa, c. Jana z Rynkówki,
sędziego ziem. puckiego, ż. Łukasza
Spigla 62
Białobłocka Gertruda, siostra Jana z Rynkówki, sędziego ziem. puckiego,
ż. Zygmunta Kowalkowskiego 61, 62
Białobłocki Adam 94
Białobłocki Jan z Rynkówki, sędzia ziem.
pucki 62
Białobłocki Paweł Antoni z Rynkówki,
s. Jana z Rynkówki, sędziego ziem. puckiego, ławn. ziem. tczewski 62, 74, 83
Białochowo, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie 37, 67
Białochowski Aleksander Franciszek, ławn.
ziem. michał. 108
Białochowski Andrzej, s. Pawła 27
Białochowski Jan 70
Białochowski Kazimierz, s. Aleksandra
Franciszka 108
Białochowski Paweł 27
Białochowski Szczęsny Michał, s. Pawła 53
Białochówko, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie 37, 67
Białowska Zaleska 87
Białucki Franciszek 51
Białucki Jan, s. Franciszka, ks., prob.
w Czarnem 51
Białyszewo, pow. sierpecki, woj. warszawskie 45
Biechowski Jerzy 25
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Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Biedrzycki Jan 110
Bieganowski Ignacy 100
Biehowski zob. Biechowski
Bielawski Paweł, ks., komend. rychnowski 3
Bielicka Jadwiga, c. Wojciecha 22
Bielicki Jan st. 22
Bielicki Jan Wojciech 5
Bielicki Jan, s. Jana st. 22
Bielicki Marcjan, s. Jana st. 22
Bielicki Stanisław, s. Jana, burgr. gr. chełm.
22
Bielicki Wojciech, sędzia ziem. przedecki 22
Biguski, zob. Biguszki
Biguszki, wieś na Litwie 4, 6
Bilińska Anna, ż. Walentego Bilińskiego 26
Biliński Fryderyk 9
Bilniski zob. Biliński
Binca 21
Bincze, pow. człuchowski, woj. pomorskie
82
Bistram zob. Bystram
Bistramb zob. Bystram
Bistrom zob. Bystram
Blumen Jurgen, sługa Macieja Krokow
skiego 85
Błazek, karczmarz nadolny 32
Błażej, sługa Marianny z Doręgowskich
Nicgorskiej 72
Błażejewski, sługa Stanisława Mikołaja
Działyńskiego 69
Błędowo, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko–
pomorskie 99
Bnin, dawniej miasto, obecnie w granicach
Kórnika pod Poznaniem 95
Bnińska zob. Bnin
Bobiński Marcin 20
Bochlin, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 25, 43
Bogdanki, pow. grudziądzki, woj. pomorskie 32
Bogusław XIII, książę pomorski 85
Bogusław XIV, książę pomorski 85
Bogusze, wieś dziś nieistniejąca, leżąca
w pow. kwidzyńskim, woj. pomorskie 96
Bohlin zob. Bochlin
Bolemin zob. Bolumin
Bolemiński zob. Bolimiński

Boleszowa Teresa 95
Boleszyn, pow. nowomiejski, woj. warmińsko–mazurskie 17
Bolimińska Katarzyna, ż. Jerzego Szpęgawskiego 25
Bolimińska z Kamińskich Anna zob. Kamińska Anna
Bolimiński Jakub 2
Bolimiński Jakub, s. Kaspra 13
Bolimiński Jan z Bolumina 2
Bolimiński Jan z Gierkowa, s. Macieja 2, 27
Bolimiński Kasper 13
Bolimiński Maciej 2 , 27
Bolman Filip, ks., przeor kartuzów w Kartuzach 75
Bolumin, pow. bydgoski, woj. kujawsko–
pomorskie 13, 77
Boluminski zob. Bolimiński
Bolumiński zob. Bolimiński
Bolymiński zob. Bolimiński
Borek Jan, lekarz i aptekarz, burm. poznański 15
Boręty, pow. malborski, woj. pomorskie
70
Borini Wojciech, ks., spowiednik norbertanek żukowskich 84
Borkiewicz Stanisław, ks. komendarz żukowski 84
Borkowo, pow. tczewski, woj. pomorskie 29
Borkowska Barbara, ż. Kazimierza Tura
105
Borman Łukasz 19
Bormanowa 19
Borowicki, sługa Andrzeja Łążyńskiego 86
Borowiusz Marcin, ks., zob. Borowski Marcin, ks. doktor teologii
Borowscy 86
Borowska zob. Szeffler Katarzyna
Borowska Agnieszka z Borowa, 1v. ż. Klemensa Żmijewskiego, sołtysa łążyńskiego, 2v. ż. Jana Bolimińskiego 27
Borowska Anna z Augustynowic 26
Borowski Adam ze Starej Wsi, s. Michała
64
Borowski Bartłomiej Stanisław 21
Borowski Erazm, ławn. ziem. michał. 23
Borowski Jakub 106
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Borowski Jan z Zyglądu 27
Borowski Krzysztof 110
Borowski Ludwik, s. Stanisława z Zawdy
37, 67
Borowski Marcin Kazimierz, ekonom rogoziński 95, 108
Borowski Marcin z Szynycha, s. Stanisława
i Doroty Zdunowskiej 102
Borowski Marcin, ks., doktor teologii, przeor dominikanów toruńskich 86, 95
Borowski Michał 64
Borowski Stanisław 2, 26, 102
Borowski Stanisław z Zawdy 37, 67
Borowski Stanisław, s. Jana z Zyglądu 27
Borta 86
Borucino, pow. kartuski, woj. pomorskie 88
Borucki Andrzej z Borucina 88
Borzechowo, pow. starogardzki, woj. pomorskie 53
Borzejewska 68
Borzejewska Teofila zob. Konarska Teofila
Borzejewski Krzysztof 68
Borzewski 23
Borzymińska Justyna, ż. Macieja Napol
skiego 13
Borzymiński Wawrzyniec 5
Borzymowska, ż. Wojciecha Kowalkow
skiego 61
Borzyszkowy, pow. bytowski, woj. pomorskie 104
bosacy podgórscy zob. franciszkanie podgórscy
bosacy poznańscy zob. franciszkanie poznańscy
bractwo Anioła Stróża w Świeciu 54
bractwo maryjne 19
Bractwo Różańcowe (rozarium) w Łasinie
32
Bractwo Różańcowe (rozarium) w Topolnie
41, 54
Bractwo Różańcowe w Grudziądzu 45
bractwo św. Anny w Kowalewie 105
bractwo św. Anny w Nowem 43
bractwo św. Anny w Świeciu 54
bractwo św. Franciszka w Świeciu 54
bractwo Trójcy Świętej w Świeciu 54
Brandes Dawid z Łaguszewa 76

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Brandt Adrian, s. Krzysztofa z Hogendorffu
60, 64
Brandt Barbara, c. Krzysztofa z Hogendorffu 60, 64
Brandt Barbara, ż. Jerzego Sokołowskiego 11
Brandt Barbara z Hogendorffu, ż. Sebastiana Milewskiego 60
Brandt Elżbieta, c. Krzysztofa z Hogendorffu 60, 64
Brandt Erhardt z Klecewa, s. Macieja 21
Brandt Fabian 21
Brandt Fabian z Hogendorffu, s. Jana 60,
64
Brandt Felicjanna, ż. Jerzego Piwnickiego,
ławn. ziem. chełm. 73
Brandt Fryderyk 11
Brandt Gabriel, s. Krzysztofa z Hogendorffu
60, 64
Brandt Helena, c. Macieja, ławn. ziem.
malborskiego, 1v. ż. Tomasza Wałdowskiego, 2v. ż. Bartłomieja Stanisława
Borowskiego 21
Brandt Helena, ż. Jerzego Górskiego 21
Brandt Helena, ż. Pawła Lichtiana 14
Brandt Henryk 60
Brandt Jan z Hogendorffu 60
Brandt Jerzy z Hogendorfu 21
Brandt Jerzy z Kątków 44
Brandt Justyna, ż. Macieja Orłowskiego 40,
52
Brandt Katarzyna, c. Macieja, ławn. ziem.
malb., ż. Szczęsnego Rościszewskiego
21
Brandt Krzysztof z Hogendorffu, s. Henryka
60, 64
Brandt Krzysztof, s. Fabiana 21
Brandt Maciej z Klecewa, s. Fryderyka,
ławn. ziem. malb. 11, 21
Brandt Stanisław z Krastud, s. Jerzego
z Kątków 44
Branicka Justyna, ż. Jana Wiesiołowskiego,
klana elbl. 54
Branicki Stanisław Kostka, pułkownik JKM
99
Braniecki Eremian 22
Braniewo, m. 41
Bransberk zob. Braniewo
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Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Brant zob. Brandt
Brański Maciej 18
Bratwin, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 105
Brąchnowska zob. Leska
Brodnica, m. 1, 48, 95
Bromierska Magdalena, c. Zygmunta, ż. Zembrzuskiego 99
Bromierski Zygmunt z Pułkowa 99
Broszczyński Józef, ks., wikary golubski 102
Brunschwik Andrzej, ławn. nowski 43
Brzeska Anna, 1v. ż. Stefana Malewskiego,
2v. ż. Jana Brzeskiego 109
Brzeski Jan 109
Brzezińska Elżbieta, c. Baltazara 79
Brzezińska Gertruda, c. Baltazara 79
Brzeziński Baltazar z Brzeźna 79
Brzeziński Tomasz 79
Brzeźno Szlacheckie, pow. bytowski,
woj. pomorskie 79
Buczyński Marcin 4
Budny Hieronim 52
Buk, karczmarz wejherowski 84
Bukowiec, pow. świecki, woj. kujawsko–
pomorskie 75, 83
Burkat, gbur pąrtnicki 9
Bursnowo zob. Bursztynowo
Bursztynowo, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie 27
Bussa Daniel 20
Bydgoszcz, m. 83
Bystram Adrian, sędzia ziem. tczewski 64
Bystram Baltazar, s. Jana Krzysztofa 60
Bystram Fabian, sędzia ziem. michał. 3
Bystram Hieronim (Zajączkowski), s. Fabiana 3
Bystram Jan Krzysztof, sędzia ziem. tczewski
60
Bystram Jerzy, stolnik kamieniecki 96
Bystram Job, sędzia ziem. michał. 3
Bystram Katarzyna, c. Hieronima 3
Bystram Krzysztof, s. Joba 3, 48
Bystram Maciej, ks., archidiakon i oficjał
generalny chełm. 63
Bystram Urszula, c. Adriana, ż. Krzysztofa
Brandta z Hogendorffu 60, 64
Bystram Walerian, s. Hieronima 3, 49

Bystram Zofia, c. Hieronima, ż. Mikołaja
Witkowskiego 3
Byszewo, pow. bydgoski, woj. kujawsko–
pomorskie 58
Cema Achacy, wda malb. 20
Cema Anna, c. Achacego wdy malb., ż Feliksa von Alden Mełdzyńskiego 20
Cema Anna, c. Fabiana klana chełm., ż. Zygmunta Guldensterna klana gd. 44, 60, 64
Cema Elżbieta, c. Krzysztofa sty pasłęckiego, ż. Albrechta von Polentz 38
Cema Fabian, s. Fabiana, klan chełm. 2,
20, 44
Cema Fabian, wda malb. 2, 44
Cema Helena, ż. Łukasza Konopackiego 6
Cema Krzysztof, sta pasłęcki 11, 38
Centalski Szymon Piotr, ks., archiprezbiter i wikary chełmżyński, komendarz
chełmżyński 106
Chamski Sebastian 32
Charbicki Paweł 74
Chełm (Stolcemberg), obecnie jedna
z dzielnic Gdańska 99, 111
Chełmicka Anna, c. Adriana, ż. Macieja
Wedelstedta 23
Chełmicki Adrian 23
Chełmicki Szczęsny 23
Chełminiec zob. Chełmoniec
Chełmno, m. 15, 23, 26, 33, 54, 55, 66, 87,
105, 110
Chełmonie, pow. golubsko–dobrzyński,
woj. kujawsko–pomorskie 86
Chełmoniec, pow. golubsko–dobrzyński,
woj. kujawsko–pomorskie 67
Chełmoński Michał Hieronim, regent
gr. chełm. 86
Chełmża, m. 26, 105
Chełstowski Marcin Jan 111
Chmielewicz Augustyn zob. Chmielowiec
Augustyn
Chmielewski, sługa Jana Oleskiego 18
Chmielowiec (Chmielewicz, Chmielewski)
Augustyn, ks., komend. płużnicki, prob.
wąbrzeski 37, 52
Chocim 20
Chodkiewicz Karol, hetman polny litewski,
wda wileński 20
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

398

Chodowska Małgorzata, 1v. ż. Łukasza
Ostromieckiego, 2v. ż. Waleriana Sumińskiego 34, 74
Choińscy (Chrapiccy) 30
Choiński zob. też Chrapicki
Choiński Andrzej 30
Choiński Tomasz z Chrapic 19
Chojty, pow. sztumski, woj. pomorskie 59
Chomętowski Jan ze Swarzewa, s. Stanisława 76
Chomętowski Krzysztof 76
Chomętowski Stanisław 76
Chośnica, pow. bytowski, woj. pomorskie 56
Chośnicki Walenty Witk 12
Chrapicka z Wypczyńskich Elżbieta
zob. Wypczyńska Elżbieta
Chrapicki (Choiński) Paweł, s. Tomasza
Choińskiego 19
Christburg zob. Dzierzgoń
Chrzanowska Teresa 102
Chwaliszewska Katarzyna z Ludziska, druga ż. Bartłomieja Ostromieckiego 2
Cichorski Wojciech Franciszek, mieszcz.
golubski 102
Ciecholewska Anna, c. Stanisława, ż. Łukasza Łążyńskiego 86
Ciecholewska Anna, ż. Jakuba Doręgowskiego 72
Ciecholewska Barbara, c. Jerzego, 1v.
ż. Macieja Napolskiego, 2v. ż. Jakuba
Bolimińskiego, 3v. ż. Mikołaja Łoktowskiego 13
Ciecholewska Katarzyna, c. Jerzego, 1v.
ż. Stanisława Loki, 2v. ż. Andrzeja
z Chojt Zbyszewskiego 59
Ciecholewska Magdalena, ż. Szymona Łążyńskiego 86
Ciecholewski Aleksander 82
Ciecholewski Jan, s. Aleksandra 82
Ciecholewski Jerzy 11
Ciecholewski Michał, s. Jerzego 59
Ciecholewski Samuel Bolesław, s. Stanisława, ławn. ziem. michał. 86
Ciecholewski Stanisław, ławn. ziem. człuchowski 86
Ciecholewski Stanisław, s. Aleksandra 82
Cielanowski Aleksander 26

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Cieleska, ż. Wojciecha Bagniewskiego 14,
51, 58
Cieleski Jakub 41
Cieleski Maciej z Cieleszynka, s. Jakuba 41
Cieleszyn, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 41
Cieleszynek, pow. świecki, woj. kujawsko–
pomorskie (obecnie brak w oficjalnym
wykazie miejscowości) 41
Ciemiński Maciej 104
Ciemiński Walenty 104
Cieszyca Maciej 101
Ciężartowski 36
Cisowski Jerzy 100
Ciszkowski Kazimierz, rajca świec. 83
Coblatz zob. Kołbacz
Crocco zob. Krokowski lub Krokowa
Cygany, pow. kwidzyński, woj. pomorskie 20
Cyrulik, żona Daniela, mieszczka tor. 39
cysterki owińskie 95
cystersi koronowscy 92
cystersi pelplińscy 53, 59, 105
Czamanin, pow. radziejowski, woj. kujawsko–pomorskie 15
Czapscy 45
Czapska Barbara, ż. Szczęsnego Kawieczyńskiego 48
Czapska Helena zob. też Konarska Helena
Czapska Justyna, c. Krzysztofa z Lubocina,
ż. Zygmunta Ferdynanda Szczepańskiego 75
Czapska Katarzyna, c. Sebastiana, ż. Adama
Jasińskiego 45
Czapski Jan 4
Czapski Jan, s. Sebastiana 45
Czapski Juliusz, sędzia ziem. tczewski 4
Czapski Krzyszof z Lubocina, s. Jana 4,
70, 75
Czapski Krzysztof, s. Juliusza 4
Czapski Mikołaj, s. Sebastiana 45
Czapski Piotr Aleksander, sta kłecki 105,
110
Czapski Piotr, s. Sebastiana 45, 68, 70
Czapski Sebastian 45, 68
Czapski, sługa Jana Oleskiego 18
Czarlińska Dorota, ż. Jakuba Ostromieckiego 16
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Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Czarlińska Dorota, ż. Jerzego Sokołowskiego z Robakowa 18
Czarlińska Helena, ż. Stefana Szeliskiego
111
Czarlińska Marianna, ż. Macieja Odrowskiego 40
Czarlińska z Moszczyńskich Dorota,
zob. Moszczyńska Dorota
Czarliński Jan Kazimierz 75
Czarne, pow. lipnowski, woj. kujawsko–pomorskiej 51
Czarnkowska Marianna (Apolinara), c. Andrzeja, ksieni bernardynek poznańskich
15
Czarnkowska Zofia, c. Andrzeja wdy kaliskiego, ż. Stanisława Niemojewskiego 15
Czarnkowski Andrzej, wda kaliski 15
Czarnołęski Stefan 78
Czarnowo, pow. toruński, woj. kujawsko–
pomorskie 77
Czarnowski Ludwik Ukleja 101
Czartoryski Józef ks., chor. wielki litewski
95
Czartoryski Kazimierz Florian, bp kujawsko–pomorski 72
Czatr z Chełmna 105
Czchorowska 55
Czczew zob. Tczew, m.
Czechorowski, sługa Jana Oleskiego 18
Czekanowska Jadwiga, ż. Piotra Debrzyńskiego 61
Czekanowski 18
Czerlin, pow. iławski, woj. warmińsko–mazurskie 9
Czernin (Agendorf, Hogendorff, Hohendorf,
Ogendorf), pow. sztumski, woj. pomorskie 21, 64, 60, 108
Częstkowska Justyna Anna, c. Marcina 97
Częstkowska Katarzyna, c. Marcina 97
Częstkowska Zuzanna Wulff, 1v. ż. Bartłomieja Bruchały Węsierskiego, 2v. ż. Ludwika Ukleja Czarnowskiego 101
Częstkowski Marcin 97
Częstochowa, m. 33
Czołdańska zob. Cołdańska
Czyżkowo, pow. złotowski, woj. wielkopolskie 61

Dakaw, kupiec gdański 15
Dambrowski zob. Dąbrowski
Dameraw a zob. Dąbrowski
Daniecki Jan z Gołębiewa, administrator
stwa puckiego 76
Daniłowicz Mikołaj 15
Daniszewski Stanisław, ks., pleban świadoski 4
Dąbrowa Chełmińska, pow. bydgoski,
woj. kujawsko–pomorskie 39
Dąbrowa, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 83
Dąbrowska 45, 55
Dąbrowska Elżbieta, ż. Jerzego III Konopackiego, klana chełm. 18, 52
Dąbrowska Wiktora, ż. Michała Trzcińskiego 94
Dąbrowska Wiktoria, 1v. ż. Michała a Canden Trzcińskiego, 2v. ż. Wojciecha
Kożuchowskiego, 3v. ż. Jana Biedrzyckiego 110
Dąbrowska Zofia a Dameraw, ż. Samuela
Plemięckiego st. 42
Dąbrowska Zofia, ż. Tomasza Hiacynta
Kozłowskiego 110
Dąbrowski Jan st. 13
Dąbrowski Jan Stanisław 110
Dąbrowski Jan, s. Jana st. 13
Dąbrowski Jan, s. Szczęsnego 32, 73
Dąbrowski Kazimierz Benedykt, s. Jana
Stanisława, ks., kantor włocławski 110
Dąbrowski Kazimierz Michał, ks., kan.
warm. 110
Dąbrowski Krzysztof z Żukówka 101
Dąbrowski Ludwik 110
Dąbrowski Maciej 84
Dąbrowski Mikołaj 110
Dąbrowski Szczęsny 32, 49, 73
Dąbrowski Wojciech 80
Dąbrówka Królewska, pow. grudziądzki,
woj. kujawsko–pomorskie 55
Dąbrówka, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko–
pomorskie 39, 74
Dąbrówno, pow. ostródzki, woj. warmińsko–mazurskie 9
Dąbska Anna, ż. Jana Skotnickiego 67
Dąbski Adam, s. Andrzeja, stoln. brzeski 15
Dąbski Andrzej 15
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Deben 9
Debrzno Wieś, pow. złotowski, woj. wielkopolskie 61
Debrzno, m., pow. człuchowski, woj. pomorskie 61
Debrzyńska Barbara, ż. Fabiana Niewieścińskiego 61, 87
Debrzyńska Katarzyna, c. Piotra 61
Debrzyński Grzegorz, s. Piotra 61
Debrzyński Jan, s. Piotra 61
Debrzyński Piotr 61
Delary Klaudiusz de 108
Delary Konkordia de, c. Klaudiusza, 1v.
ż. N. Radomskiego, 2v. ż Wojciecha
Wypczyńskiego, 3v. ż. Michała Szeliskiego 108
Delicki, poddany Samuela Konarskiego,
wdy malb. i Stanisława Mikołaja Konarskiego, star. kiszewskiego 41, 69
Delpace Jacek 92
Dembieniec zob. Dębieniec
Dembiński Jan Jerzy 83
Dembiński, sługa Mirosława Konarskiego
68
Dembołęcki (Konojadzki) Marcin 11
Dembrzyński zob. Debrzyński
Denhoff Ernest, wda malb. 95
Denhoff Gerhard, ekonom malb., wda pom.
44, 95
Denhoff Konstancja Anna, c. Gerarda, wdy
pom., 1v. ż. Jana Kosa, wdy chełm., 2v.
ż. Jana Ignacego Bąkowskiego, wdy
malb., starościna brodnicka 95
Denhoff Stanisław Ernest Michał, s. Władysława 95
Denhoff Teodor, dworzanin król. 54
Denhoff Teresa, c. Władysława 95
Denhoff Władysław, wda pom. 95
Dewitz Anna von, c. Berndta, 1v. ż. Georga
von Devitz, 2v. ż. Macieja Krokowskiego 85
Dębek, gbur Fryderyka Frąknowskiego 9
Dębieniec, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie 5, 22
Dębiński Stanisław 96, 107
Dębowa Łąka, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko–pomorskie 55

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Dir zob. Dyr
Dobek Stanisław, ks., archirezbiter radzyński 22
Dobiesławice, pow. inowr., woj. kujawsko–
pomorskie 5
Dobrcz, pow. bydgoski, woj. kujawsko–pomorskie 61, 72
Dobrski Jan 32
Dolecki Maciej 83
Dolecki Stanisław Wojciech, s. Macieja,
podstarości świecki 83
Domaszewski Eustachy 37
dominikanie chełmińscy 14, 15, 18, 26, 29,
33, 41, 42, 48, 49, 53, 55, 67, 73, 87,
92, 105, 111
dominikanie gdańscy 15, 18, 52, 53, 55, 68,
70, 74, 76
dominikanie gidzielscy 18
dominikanie owruccy 103
dominikanie tczewscy 15, 18, 53, 55, 59,
92, 111
dominikanie toruńscy 14, 15, 18, 26, 33, 42,
48, 49, 55, 86, 94
Dorbeck Elżbieta, ż. Konstantego Strzeszkowskiego 111
Doręgowice, pow. chojnicki, woj. pomorskie 72
Doręgowska Marianna, c. Stanisława, 1v.
żona Jana Niewieścińskiego, 2v. ż. Stanisława Nicgorskiego z Warszewic, 3v.
ż. Łukasza Galemskiego 72
Doręgowska Marianna, ż. Maciejewskiego
72
Doręgowska Zofia, ż. Aleksandra Franciszka Białochowskiego 108
Doręgowski 93
Doręgowski Adam Aleksander, s. Jakuba 72
Doręgowski Baltazar, sędzia ziem. człuch. 68
Doręgowski Jakub 72
Doręgowski Stanisław 72
Doręgowski Szczęsny, s. Jakuba 72
Dorpowska Izabela, c. Daniela, ż. Piotra
Jabłonowskiego 100
Dorpowski Daniel 100
Dorpowski Gertruda, ż. Szymona Ostromieckiego 34
Dorpowski Jakub, s. Daniela 100
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Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Dorpowski Jakub, s. Jana 7
Dorpowski Jan 2, 7
Dorpowski Jan Jerzy, ks., kan. i oficjał
chełm. 47
Dorpowski Jan st. 33
Dorpowski Jan z Ostromecka, s. Jana st. 33
Dorpowski Łukasz 2
Dorpowski Michał ze Skłudzewa, s. Wojciecha, ławn. ziem. chełm. 23, 39, 44, 47
Dorpowski Wojciech ze Skłudzewa, s. Michała 39
Dorpowski Wojciech, s. Łukasza, ławn.
ziem. chełm. 2, 7, 23
Drąd Marcin, dzierżawca pałubicki 10
Drogomier Bartłomiej 22
Drogomier Jan, s. Bartłomieja 22
Drozdowski Stanisław, ks., dziekan świecki,
prob. gruczyński 83, 91
Drożyłowski Aleksy, przeor karmelitów
trzewiczkowych w Kłodawie 41
Drzycim, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 83, 100
Duchnowski Adam, ks., prob. postoliński 59
Dukraw Salomon 43
Dulcius Maciej, ks., kustosz kamieniecki,
dziekan człuch., prob. uniechowski 82
Dulcy Mathias zob. Dulcius Maciej
Dulska Elżbieta, ż. Macieja Konopackiego
4, 99
Dulska Elżbieta, ż. Stanisława Ciecholewskiego 86
Dulska Katarzyna, c. Jana klana chełm.,
wdowa po Mikołaju Działyńskim wdzie
chełm. 3
Dulski Jan 3
Dulski Jan z Gorzuchowa, s. Samuela 99
Dulski Samuel 99
Dybów, obecnie część Torunia zob. Toruń
Dylewska z Kalksteinów Elżbieta
zob. Kalkstein Elżbieta
Dylewski Aleksander 9
Dyr Fryderyk, brat Jakuba 9
Dyr Jakub 9
Dyr Krzysztof, brat Jakuba 9
Dyxon Anna z Gniewu 105
Dzialyn von zob. Działyński
Działyńska Cecylia, c. Mikołaja 45

Działyńska Elżbieta, c. Mikołaja 45
Działyńska Helena, c. Mikołaja 45
Działyńska Jadwiga, ż. Damiana Franciszka
Kretkowskiego 95
Działyńska Justyna, c. Mikołaja 45
Działyńska Katarzyna, c. Mikołaja 45
Działyńska Teofila, c. Mikołaja, ż. Stanisława Żelskiego 55
Działyńska Zofia, ż. Piotra Bąkowskiego
59, 70, 74
Działyński Jan Dominik, s. Mikołaja 45, 55
Działyński Jan, s. Stanisława wda chełm. 26
(sta pokrzywnicki i rogoziński) 55
Działyński Kasper, bp. chełm. i pomezański
47, 48, 49, 51
Działyński Michał Erazm, s. Stanisława,
bp kamieniecki 55
Działyński Michał, s. Mikołaja, wda chełm.
45, 55, 108
Działyński Michał, wda inowr. 3, 5, 6
Działyński Mikołaj, s. Stanisława wdy
chełm. 45, 48
Działyński Mikołaj, wda chełm. 3
Działyński Paweł, wda pom. 32, 45
Działyński Piotr, klan dobrzyński 70, 74
Działyński Stanisław Konstanty 75
Działyński Stanisław Ludwik, s. Michała
wdy chełm., sta kiszewski 108
Działyński Stanisław, klan elbl., wda chełm.
5, 45, 55
Działyński Stanisław, pkom. malb. 26
Działyński Stanisław, s. Mikołaja 45, 55
Dzierzgoń, m. 38, 108, 111
Dzierżek Jan st. 58
Dzierżek Jan ze Skrzynna, s. Jana st., sta
białoborski 58
Dziewanowski Andrzej, klan dobrzyński 95
Dziewanowski Kazimierz 108
Dziewicki, sługa Wilkowskiego 52
Dzwonnicki Wawrzyniec, pacholę Stanisława Konopackiego 4
Elbląg, m. 11
Elzanowo, pow. golubsko–dobrzyński,
woj. kujawsko–pomorskie 49
Elzanowska Anna 58
Elzanowska Katarzyna, c. Jana, ż. Szczęsnego Sierakowskiego 49
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Elzanowska Krystyna, c. Jana, ż. Waleriana
Bystrama 49
Elzanowska Zofia, c. Łukasza 49
Elzanowski Jakub, s. Joba 67, 86
Elzanowski Jan z Elzanowa 94
Elzanowski Job 67
Elzanowski Łukasz 106
Elzanowski Łukasz, s. Jana, chor. chełm.,
klan chełm. 7, 42, 49
Elzanowski Stanisław z Kończewic, s. Łukasza 106
Elżbieta, ż. Szczęsnego Raciniewskiego 2
Elżbieta, ż. Jana Orłowskiego z Konojadków 110
Eppinger 20
Eppinger Eufrozyna, ż. Marcina Wiesiołowskiego 74
Ernest Krokowski z Krokowej 85
Ernest Ludwik, książę wołogoski 85
Ernest z Łąkiego zob. Prądzyński Maciej
Ertmuda, służąca Agnieszki Parskowskiej 84
Esske Franciszek st., burm. tor. 3, 5
Esske Franciszek, s. Franciszka st., mieszcz.
tor. 5
Esske Henryk, mieszcz. tor. 23
Eulenburg Elżbieta, ż. Stanisława Kostki 6
Ewa, córka organisty łasińskiego 32
Ewa, uboga 105
Fagas, poddany starostwa kiszewskiego 41
Fersztertenówna 64
Filip Juliusz, książę wołogoski 85
Finken (Finck) Wojciech in Eilgenburg, sta
Dąbrówna 23
Firlej Andrzej 44
Firlej Anna, ż. Andrzeja Leszczyńskiego,
wdy brzeskokujawskiego 44
Firlej Jan, brat Andrzeja 44
Fochr, sukiennik grudziądzki 105
Fordon, dziś dzielnica Bydgoszczy 61
Franciszek, altarysta kościoła wąbrzeskiego
37
franciszkanie bydgoscy 72
franciszkanie chełmińscy 14, 15, 23, 26, 29,
40, 41, 48, 49, 53, 54, 55, 66, 92, 94,
99, 100, 105, 106, 110, 111
franciszkanie chełmżyńscy 26, 48, 66, 72,
73, 86, 94, 105

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

franciszkanie dobrzyńscy 74
franciszkanie dzierzgońscy 107, 108, 111
franciszkanie łabiszyńscy 61, 86
franciszkanie łąkoscy 48, 52, 55, 63, 94,
105
franciszkanie podgórscy 61, 66, 72, 73, 86,
94, 105
franciszkanie poznańscy 15
franciszkanie stolcemberscy 97, 99, 111
franciszkanie toruńscy zob. reformaci podgórscy
franciszkanie wejherowscy 68, 84
franciszkanie włocławscy 34, 74
franciszkanie z Pyzdr 80
Francja 41
Frącka zob. Kostka Katarzyna, c. Macieja
Frącka Barbara, ż. Jana Kosa 73
Frącki Jan 43
Frąknowski Fryderyk 9
Fryderyk Wilhelm, elektor brandenburski
85
Frydland zob. Debrzno, m.
Funbartowa, mieszczka elbląska 11
Gablenc (Gablentz) Jan Jerzy z Buchwałdu
11
Gablinc, pisarz poborowy 9
Gajewo, pow. golubsko–dobrzyński, woj.
kujawsko–pomorskie 94
Galemski Łukasz 72
Galeński Krzysztof 74
Galimski 69
Galinski zob. Galeński
Galiński Adam 45
Gałczeński zob. Gałczewski
Gałczewski Jan 48
Gałczewski Stanisław, s. Jana 48
Gapa Augustyn, kantor i generał sztumski
20
Garczyńska Elżbieta, ż. Michała Borowskiego 64
Garczyński Samson, chor. chełm. 110
Garczyński Stanisław, s. Samsona 110
Garliński Andrzej, s. Adama, burgr. łęczycki
45
Garwaski Krzysztof 41
Gawrony Anna de, ż. Wojciecha Zakrzewskiego 16
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Gądecka Konstancja, c. Piotra 61
Gądecki Andrzej 61
Gądecki Jan 2
Gądecki Piotr 61
Gdańsk, m. 15, 44, 46, 53, 55, 68, 70, 76,
97, 105
Gebel Michał, ks., dziekan i prob. golubski 94
Gembart Wojciech 68
Gembicki Paweł, klan łęczycki 29
Gembicki Wawrzyniec, bp chełm. 3
Genstius Wojciech z Łobżenicy, ks., prob.
parchowski 12
Gidle, pow. radomski, woj. łódzkie 18
Gieczyńska Justyna zob. Kijewska Justyna
Gieczyński 80
Giemiałkowski Aaron 61
Gienger Zuzanna, ż. Jakuba Szczepańskiego 75
Gientłowski Jan 4
Gieran zob. Gieron
Gierkowo, pow. toruński, woj. kujawsko–
pomorskie 23
Gieron Adam, sługa Jana Oleskiego 18
Gill Walenty, ks., dziekan lubawski 81
Ginter 92
Gise Elżbieta, ż. Leonarda Klińskiego 63
Gise Katarzyna, ż. Piotra Klińskiego 53
Gizewski Wojciech 77
Gliczkowski Maciej 3
Glińska 17
Glińska Helena, ż. Aleksandra Ciecholewskiego 82
Głowacki, ks. 43
Głuchowo, pow. toruński, woj. kujawsko–
pomorskie 23
Głuchowska Angelika, ż. Bartosza Szymborskiego 26
Głuchowska Anna, ż. Jana Rudnickiego 86
Głuchowska Barbara, z. Stanisława Maliszewskiego 48
Głuchowska Elżbieta, ż. Jana Mieliwskiego 25
Głuchowska Elżbieta, ż. Joba Elzanowskiego 67

Głuchowski Jan z Falęcina 23
Głuchowski Jerzy st. 5
Głuchowski Jerzy, s. Jerzego 5
Głuchowski Ludwik z Sarnowa 49
Głuchowski Mikołaj, ławn. ziem. chełm.
86
Głuchowski Stanisław 105
Gniazdowski Wacław, dzierżawca starostwa brodnickiego 95
Gniew, m. 43, 105
Gniewiński Serafin, ks., komend. borzyszkowski 79
Gockowska Anna, c. Jerzego 63
Gockowska Elżbieta, c. Jerzego 63
Gockowska Helena, c. Franciszka 63
Gockowska Katarzyna, c. Jerzego 63
Gockowski Dawid 63
Gockowski Franciszek 63
Gockowski Jan, s. Jerzego 63
Gockowski Jerzy 63
Gockowski Samuel, s. Jerzego 63
Gockowski Władysław, s. Jerzego 63
Goclawska Anna zob. Michorowska Anna
Goczkowski zob. Gockowski
Gogoliński Stefan 2
Goldener Johann, ław. Nowego Miasta
Torunia 72
Golner zob. Goldener
Golub, m. 31, 67, 102
Gołecki zob. Gołocki
Gołębiewko, pow. gdański, woj. pomorskie 76
Gołębiewo Średnie, pow. gdański, woj.
pomorskie 76
Gołębiewo Wielkie, pow. gdański, woj.
pomorskie 11, 76
Gołocki Jakub, s. Michała 5
Gołocki Jan, pisarz ziem. i gr. chełmiński
49, 53
Gołocki Michał 5
Gołygowski Jan 60
Gołygowski Stanisław 60
Gorczenica, pow. brodnicki, woj. kujawsko–pomorskie 32
Gorecki Albrecht 43
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Goręczyno, pow. kartuski, woj. pomorskie
71
Gortatowski zob. Gotartowski
Gorzechówko, pow. brodnicki, woj. kujawsko–pomorskie 66
Gorzuchowski Jan 23
Gosławska Dorota z Watkowic, ż. Wiktoryna st. Szeliskiego 96, 107, 111
Gosławski Andrzej st. 46
Gosławski Andrzej z Watkowic, s. Andrzeja
st. 46
Gostkowo, pow. toruński, woj. kujawsko–
pomorskie 7
Gostomie, pow. kościerski, woj. pomorskie
90
Gostomski Jakub Gawin 90
Gostomski Krzysztof 79
Gostomski Paweł 101
Goszczyńska Helena, 1v. ż. Mateusza Mroczkowskiego, 2v. ż. Jerzego Brandta 63
Goszczyński Kasper 63
Gotartowski Adam 23, 36
Gotartowski Krzysztof, s. Adama 36
Gotartowski Tomasz, s. Adama 23
Gotartowski Wawrzyniec 17
Górecki Piotr, ks., dziekan i prob. nowski 50
Górki, pow. sztumski, woj. pomorskie 20
Górski Jerzy 21
Górski Łukasz, ks., jezuita 110
Górski, sługa Stanisława Mikołaja Działyńskiego 69
Grabon, sługa Konstancji z Denhoffów Bąkowskiej 95
Grabowiec, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie 55
Grabowska Katarzyna, ż. Dominika Kijanowskiego 52
Grabski Ludwik 70
Grabski Maciej, s. Piotra, sta kruszwicki 15
Grabski Piotr 15
Grabski Samuel, sta brzeski 41
Gratkowski Jan, ks., prob. płomykowski 5
Graudentz zob. Grudziądz
Grądzki Marcin, ks. 86
Greger, sługa wdy pom. 3
Gregory Gedeon, mieszcz. grudziądzki 105
Gremboszevicius zob. Gręboszewski

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Gręblin, pow. tczewski, woj. pomorskie 29
Gręboszewski Jan, ks., prob. topoliński,
nowski, lubieński 72
Grochowalski Ludwik 86
Grochowalski Łukasz, skarbnik dobrz. 34
Grochowalski Melchior Ludwik, s. Ludwika, pcz. dobrz. 86
Grocziczno zob. Grodziczno
Grodno, pow. toruński, woj. kujawsko–pomorskie 57
Grodowski zob. Grudowski
Grodzeń, pow. lipnowski, woj. kujawsko–
pomorskie 40
Grodziczno, pow. nowomiejski, woj. warmińsko–mazurskie 1, 3
Grodzka Teofila, ż. Macieja Wypczyńskiego
111
Gruczno, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 91
Grudkowski zob. Gratkowski
Grudowski 67
Grudowski Jan 32
Grudziądz, m. 26, 32, 38, 45, 55, 67, 105
Grudzińska Barbara, ż. Jana Oleskiego st. 18
Grudziński Andrzej, wda rawski 29
Grugrowa, mieszczka grudziądzka 67
Grumbkow Joachim Ernest 85
Grupa, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 68
Gruppa zob. Grupa
Gruta, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie 49
Grzegorz, ks., bernardyn nowski 62
Grzęzno, pow. łobeski, woj. zachodniopomorski 85
Grzybiński Andrzej 9
Grzywna, pow. toruński, woj. kujawsko–pomorskie 57
Gulczewski Andrzej 55
Guldenstern Hieronin Zygmunt, klan gd. 44,
60, 64
Guldenstern Izabela, ż. Jana I Zawadzkiego
54
Guldenstern, Katarzyna Lukrecja, ż. Stanisława Aleksandra Konopackiego 99
Gutkowska Marianna, ż Andrzeja Kalkstein
Osłowskiego 110
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Gutman, mieszcz. bydgoski 47
Gutowski, sługa Jana Oleskiego 18
Guz, sługa Jana Oleskiego 18
Gzin, pow. bydgoski, woj. kujawsko–pomorskie 39
Habersdorff zob. Kamieniec (Suski)
Halszka, służąca Krystyny ze Skotnickich
Pawłowskiej 67
Harbicki zob. Charbicki
Heidenstein Jan Reinhold, s. Reinholda 68
Heidenstein Reinhold 68
Heidenstein Zofia, ż. Jakuba Oktawiana
Konopackiego 68, 99
Heidestin zob. Heidenstein
Helzanowski zob. Elzanowski
Henryxfold zob. Uniechów
Herburt Dorota, ż. Mikołaja Zebrzydowskiego 15
Herburt Jan de Fulstyn 20
Hestka zob. Esken
Heydestyn zob. Heidenstein
Hieronius Bartłomiej 3
Hirsch 9
Hogendorff zob. Czernin
Hohendorf zob. Czernin
Hondorff Fryderyk von 11
Igły, pow. sztumski, woj. pomorskie 11
Iłowski Stanisław, ks., prob. w Kalwi 11
Inowrocław, m. 47
Itfeld zob. Biała
Iwanek, poddany Wojciecha Pepłowskiego
45
Izrael, mieszcz. malb. 64
Jabłonowo, pow. brodnicki, woj. kujawsko–
pomorskie 54
Jabłonowska Anna, c. Piotra Kazimierza
83
Jabłonowska Helena, ż. Łukasza Cygenberg
Zaleskiego 66
Jabłonowska Marianna, c. Piotra Kazimierza, ż. Władysława Zygmunta Leskiego
83, 100
Jabłonowski Aleksander Jan, sta buski, chorąży wielki 103
Jabłonowski Grzegorz 83
Jabłonowski Kazimierz Teodor, s. Piotra
Kazimierza 83, 100

Jabłonowski Michał 26
Jabłonowski Piotr Kazimierz, s. Grzegorza
83, 100
Jabłonowski Piotr, s. Piotra Kazimierza 83,
100
Jabłonowski Wawrzyniec, s. Piotra 100
Jabłonowski Zygmunt, s. Piotra Kazimierza
83
Jackowska Anna, ż. Michała Szorca 46
Jackowska Elżbieta z Bąkowa, ż. Augustyna
Konarskiego 68
Jackowska Katarzyna, ż. Jana Loki 11
Jackowski Krzysztof 87
Jadwichna, służąca Katarzyny Bystram 3
Jaguszewice, pow. brodnicki, woj. kujawsko–pomorskie 94
Jaguszewski Krzysztof 36
Jajkowska Dorota 28
Jajkowska Zofia, ż. Macieja Doleckiego 83
Jajkowski Adam ze Świecia 28
Jakub, ogrodnik z Wabcza 78
Jakub, organista sztumski 20
Jakub, woźnica Stanisława Konopackiego
4
Jałowska Zofia, ż. Fabiana Milewskiego 70
Jan III Sobieski, król Polski 95
Jan Kazimierz, król Polski 61, 69
Jan ze Szpetala, ks., prob. szpetalski
Janczewski Paweł, ks., prob. w Okoninie 55
Janek, sługa Jakuba Bolimińskiego 13
Janowiecki 45
Jarczewski Wojciech, rektor kolegium jezuickiego w Toruniu 15
Jasień, pow. bytowski, woj. pomorskie 56
Jasińska zob. Czapska Katarzyna
Jasińska Helena z Ostromecka, ż. Jerzego
Wolskiego ze Stablewic 23
Jasińska Petronella z Konojadów, c. Piotra,
ż. Jana Sumińskiego 110
Jasiński 56, 66
Jasiński Adam 45
Jasiński Jan Kazimierz 62
Jasiński Piotr 110
Jaś, pacholę Stanisława Konopackiego 4
Jaworscy 26
Jaworska Ewa, c. Michała 26
Jaworski Jakub, s. Jerzego 26
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Jaworski Jerzy 26
Jaworski Krzysztof, s. Michała 26
Jaworski Maciej, s. Michała 26
Jaworski Marcin, s. Michała, ks., proboszcz
gniewski 26, 43
Jaworski Melchior, podstarości kowalewski
26
Jaworski Michał 26
Jaworski, sługa Zofii z Lubodzieskich Elzanowskiej 49
Jesierski 16
Jeziorno, pow. sztumski, woj. pomorskie 38
jezuici braniewscy 41
jezuici bydgoscy 92
jezuici chojniccy 92
jezuici gdańscy zob. jezuici szotlandzcy
jezuici grudziądzcy 32, 55, 67
jezuici malborscy 21, 54, 111
jezuici szotlandzcy 53, 70
jezuici toruńscy 15
Jeżewska Elżbieta, ż. Wojciecha Kalksteina
Stolińskiego 93
Jeżewski Dionizy 20
Jeżewski Jakub, s. Dionizego 20
Joachim (Jachim), pisarz Stanisława Niemojewskiego 15
Job 17
Jordanki, pow. sztumski, woj. pomorskie 44
Jumalska 67
Jurek, pacholę Stanisława Konopackiego 4
Jutlowski Fryderyk, sługa Krzysztofa Konopackiego 6
Kaczkowski Bartosz 5
Kaczkowski Stanisław z Wilkostowa 5
Kainsowa, mieszczka grudziądzka 105
Kakowski Michał, podstoli dobrz. 109
Kalkstein Andrzej z Klecewa, s. Jana 96,
107, 111
Kalkstein Andrzej, s. Andrzeja 107
Kalkstein Barbara z Klecewa, c. Jana, ż.
Stanisława Dębińskiego 96
Kalkstein Bartłomiej z Klecewa, s. Andrzeja
107, 111
Kalkstein Dorota, c. Kwiryna ż. Fryderyka
Frąknowskiego 9
Kalkstein Elżbieta, c. Kwiryna, ż. Aleksandra Dylewskiego 9

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Kalkstein Elżbieta, ż. Jerzego Brandta
z Kątków 44
Kalkstein Jan 96, 107
Kalkstein Jan Kazimierz z Polaszek, ławn.
ziem. malb., wwda malb. 96, 107, 108,
111
Kalkstein Jan Teodor, s. Macieja z Klecewa, burgr. gr. malb., ławn. ziem. malb.,
sędzia deputat na trybunał piotrkowski,
wwda malb. 96, 107
Kalkstein Jan z Polaszek 107
Kalkstein Jan, s. Andrzeja 107
Kalkstein Jerzy Karol z Polaszek, s. Jana 107
Kalkstein Jerzy, s. Andrzeja 107
Kalkstein Kazimierz Franciszek, s. Andrzeja
107
Kalkstein Kwiryn, s. Michała 9
Kalkstein Maciej z Klecewa, s. Jana, ławn.
ziem. malb. 96, 107, 111
Kalkstein Marcin, s. Andrzeja 107
Kalkstein Marianna, c. Macieja 96, 111
Kalkstein Michał z Polaszek 110
Kalkstein Samuel, s. Macieja 96, 111
Kalkstein Szczęsny 21
Kalkstein Wiktoryn, s. Andrzeja z Klecewa
107, 111
Kalsztyn zob. Kalkstein
Kalwa, pow. sztumski, woj. pomorskie 11
Kałduny, pow. iławski, woj. warmińsko–
mazurskie 9
Kamieniec (Suski), pow. iławski, woj. warmińsko–mazurskie 38
Kamińska Anna 13
Kamiński Jakub 26
Kamiński Maciej 94
Kamiński Marcin 13
Kamionki Wielkie 5
Kamlarki, pow. chełmiński, woj. kujawsko–
pomorskie 40
Kanicius Tomasz, szkolny prątnicki 9
Kanigowski Maciej z Klecewa 111
Kanigowski Maciej, sługa Ewy Konstancji
a Bessen Zawadzkiej 54
Kanigowski Stanisław, sługa Ewy Konstancji a Bessen Zawadzkiej 54
Kanigowski Tomasz, urzędnik Pawła Działyńskiego 32
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Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Kantałowski Tomasz, sługa Zofii z Lubodzieskich Elzanowskiej 49
Kantołowski 14
Kapel Jan, mieszcz. świecki 83
Kapel Justyna, mieszczka świecka 83
Kapiczky Wawrzyniec zob. Kopycki Wawrzyniec
Kapustka 9
Karas, chłop z Dąbrówki 39
Karliczka, sługa Konstancji z Denhoffów
Bąkowskiej 95
karmelici bosi poznańscy 15
karmelici bydgoscy 15, 49, 61, 70, 92, 103
karmelici gdańscy 29, 53, 55, 70, 74
karmelici oborscy 94
karmelitanki poznańskie 95
Karnkowska Izabella, c. Jana Stanisława,
wdy płockiego, 1v. ż. Krzysztofa Garwaskiego, 2v. ż. Kiełczewskiego, 3v.
ż. Samuela Konarskiego 41, 68, 69
Karnkowski Jan Stanisław wda płocki 41
Karnkowski Samuel, klan dobrz. 69
Karsznice, pow. zduńskowolski lub część
Zduńskiej Woli, woj. łódzkie 20
kartuzi kartuscy 75
Karwosieki, pow. płocki, woj. mazowieckie
74
Karzeł, sukiennik z Malborka 11
Kaśka, służąca Agnieszki Bolimińskiej 27
Katlewski Franciszek 1
Katlewski Kasper 1
Kawęcin, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 50
Kawieczyńska Anna, c. Wacława, ż. Piotra
Klonowskiego 31, 50
Kawieczyńska Barbara, ż. Krzysztofa Zegartowskiego 14
Kawieczyńska Dorota 48
Kawieczyński Hektor, s. Wacława 14, 31
Kawieczyński Jan, ławn. ziem. świec. 48, 50
Kawieczyński Szczęsny 48
Kawieczyński Wacław 14, 31, 50
Kawieczyński Wojciech (Olbracht) 100
Kazimierz Biskupi, pow. koniński, woj.
wielkopolskie 61
Kątki, pow. sztumski, woj. pomorskie 96,
111

Kcynia, m. 15
Kempska 68
Kęs Jan 9
Kęsicki Jakub 8
Kęsowska Katarzyna, c. Jana, 1v. ż. Jana
Trebnica, pis. gr. chełm., 2v. ż. Jana Kruszyńskiego, ławn., ziem. chełm. 106
Kęsowska Regina, ż. Pawła Pląskowskiego
83
Kęsowski Aleksander, ks., opat oliwski 53
Kęsowski Jan 106
Kętrzyńska Anna, c. Jana 56
Kętrzyńska Katarzyna, c. Jana 56
Kętrzyński Jan st. 12
Kętrzyński Jan, s. Jana st. 12
Kętrzyński Jan, s. Michała 56
Kętrzyński Krzysztof, s. Jana 56
Kętrzyński Ludwik, s. Jana 56
Kętrzyński Michał 56
Kętrzyński Stanisław, s. Jana 56
Kieler, kupiec grudziądzki 110
Kieliańczyk 17
Kiełczewska Elżbieta, ż. Wojciecha Kretkowskiego 8
Kiełczewski 41
Kiełczewski Szczęsny Władysław 105
Kiełczewski Władysław z Kobył 78
Kiełpin, pow. kartuski, woj. pomorskie 71
Kiełpiny, pow. działdowski, woj. warmińsko–mazurskie 1
Kiełpiński Jerzy 90
Kierdej, sługa Krzysztofa Konopackiego 6
Kiiewski zob. Kijewski
Kijanowski Dominik 52
Kijanowski Jan, s. Dominika 52
Kijewo Królewskie, pow. chełmiński, woj.
kujawsko–pomorskie 87
Kijewo Szlacheckie, pow. chełmiński, woj.
kujawsko–pomorskie 80, 87
Kijewska Gertruda, ż. Macieja Sudek Wilczewskiego 87
Kijewska Justyna, s. Stanisława 80
Kijewski (Kiiewski) 13
Kijewski Michał z Kijewa, s. Stanisława
80, 87
Kijewski Piotr 80
Kijewski Stanisław z Kijewa, s. Piotra 80, 87
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Kijewski Szczęsny 36
Kikół, pow. lipnowski, woj. kujawsko–pomorskie 40
Kisielewicz Mateusz, ks., prob. lembarski
48
Kistowo, pow. kartuski, woj. pomorskie 90
Kistowska Anna, 1v. ż. Niesiołowskiego,
2v. Jerzego Kiełpińskiego 90
Kistowski Maciej 90
Kita Jakub, mieszcz. wejherowski 84
Kitnowska Zofia, c. Daniela 14
Kitnowski Daniel Kazimierz, s. Jana 14, 24,
45
Kitnowski Jan 24
klaryski bydgoskie 58, 61
Klecewo, pow. sztumski, woj. pomorskie
11, 21
Klecewski Kasper 32
Klecki Andrzej, ks., prob. pokrzydowski 28
Kleczewski zob. Klecewski
Kleist Filip 29
Kleist Sebastian, s. Filipa 29
Klimek Andrzej 1
Klimek, sołtys prątnicki 9
Klinga, piekarz grudziądzki 105
Klińscy 59
Klińska Barbara, ż. Grzegorza Jabłonowskiego 83
Klińska Elżbieta, ż. Anzelma Knuta 55
Kliński Fabian, s. Leonarda 63
Kliński Jan, s. Piotra 53, 59
Kliński Jerzy 75
Kliński Leonard 63
Kliński Michał 53, 59, 62, 64
Kliński Piotr 5 3
Kliński Stanisław Franciszek z Niedamowa,
s. Jerzego 75
Klonowska Elżbieta, c. Piotra z Kozielca,
ż. Jerzego Pierzchy z Bochlina 45, 50
Klonowska Magdalena, c. Stanisława,
ż. Franciszka Białuckiego 51
Klonowska Zofia, c. Stanisława z Kozielca
51
Klonowski Jakub 50
Klonowski Piotr z Kozielca, s. Jakuba 45,
50
Klonowski Stanisław z Kozielca 51

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Klosiński Marcin 27
Kłączyński, sługa Marianny z Doręgowskich Nicgorskiej 72
Kłosińska Katarzyna, c. Wojciecha, ż. Wojciecha Wieckiego 97
Kłosiński Wojciech 97
Kneborski, ks. 55
Knut Anzelm 55
Knut Eufrozyna z Giemeł, 1v. ż. Jana Loki
sty borzechowskiego, 2v. ż. Jana Kosa
klana elbl. 53
Knut Justyna z Giemeł, c. Anzelma, 1v.
ż. Ludwika Mortęskiego, wdy pom., 2v.
ż. Jana Działyńskiego, wdy chełm. 55
Kobrzyński Sebastian, burm. wąbrzeski 30
Kobylińska Jadwiga, 1v. ż. Jana Różyckiego, 2v. ż. Stanisława Ziółkowskiego 27
Kobyliński Jan z Cieplic, ks., prob. grudziądzki, mokrzeński, wełcki i dźwierzneński 14, 27
Kobysewo, pow. kartuski, woj. pomorskie 75
Kochankowicz Szymon, ks., subprzeor dominikanów chełmińskich 87
Kochańska Magdalena, ż. Szczęsnego Radomińskiego 26
Kochański Gwilhelm, sekr. król. 20
Kochoń, pow. lipnowski, woj. kujawsko–
pomorskie 45
Kokoszyńska Eufemia, ż. Zaleskiego 17
Kokoszyński Stanisław 17
Kolkowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie 84
Kołbacz, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie 85
Kołłątaj Samuel, trybun krzemieniecki 67
Kołobrzeg, m. 85
Komierowski Maciej 93
Komierowski Paweł, s. Macieja 93
Komierowski Piotr, ks., prob. wałdowski 93
Komorska 19
Komorski Jan Michał 92
Komorski Jan Stefan, s. Jana Michała, chor.
malb. 92
Komorski Wojciech, s. Jana Michała 92
Komorski, mieszcz. golubski 67
Konarska Anna, ż. Łukasza II Konopackiego 57
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Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Konarska Anna, ż. Wojciecha Niewieścińskiego 72
Konarska Elżbieta, ż. Jana Kopyckiego 25
Konarska Ertmunda, ż. Reinholda Heidensteina 68
Konarska Helena Konstancja, c. Samuela II,
1v. ż. Jakuba Sumińskiego, 2v. ż. Krzysztofa Koryckiego sty nieszawskiego 69, 73
Konarska Helena, c. Mirosława, ż. Piotra
Czapskiego 68
Konarska Helena, ż. Andrzeja Łaszewskiego 58
Konarska Katarzyna, c. Samuela II, ż. Marcina Lewalt Powalskiego 69
Konarska Konstancja Anna, ż. Fabiana Niewieścińskiego 61
Konarska Magdalena Teresa, c. Jana, ż. Zygmunta Ferdynanda Szczepańskiego 75
Konarska Teofila, c. Mirosława, 1v. ż. Wojciecha Łosia, 2v. Tomasza Kossobudzkiego, 3v. Krzysztofa Borzejewskiego,
4v. Wojciecha Gembarta 68
Konarska Zofia, c. Mirosława, 1v. ż. Stanisława Kępskiego, 2v. ż. Jana Kryskiego
sty raciąskiego 68
Konarski Adam Zygmunt, s. Samuela II
wdy malb. 41, 69
Konarski Andrzej, s. Samuela II wdy malb.
41, 69
Konarski Augustyn 68
Konarski Jan 69
Konarski Jan, s. Samuela II wdy malb. 41,
68, 69
Konarski Michał st., sędzia ziem. człuch. 41
Konarski Michał, s. Michała st., kan. warm.,
prob. elbl. 41
Konarski Michał, s. Samuela II wdy malb.
41
Konarski Mirosław, s. Augustyna, pkom.
malb. 6, 18 (chor. pom.), 41, 68, 69
Konarski Mirosław, s. Mirosława 68
Konarski Samuel, s. Jana 68, 69
Konarski Samuel I, s. Michała, chor. pom.
34, 41
Konarski Samuel II, s. Samuela I, wda
malb. 41, 68, 69
Konarski Samuel III, s. Samuela II 41, 68

Konarski Stanisław Mikołaj, s. Samuela II,
sta kiszewski 41, 69
Konarski Stanisław, wda malb. 11
Koniecka Dorota zob. Michorowska Dorota
Koniecki Marcin z Gdańska 46
Konoiacki zob. Konojadzki
Konoiaczki zob. Konojadzki
Konojady, pow. brodnicki, woj. kujawsko–
pomorskie 48, 110
Konojadzka Anna, c. Bolesława 48
Konojadzka Barbara, ż. Stanisława Gałczewskiego 48
Konojadzka Barbara, ż. Wojciecha Pepłowskiego 45
Konojadzka Helena, ż. Mikołaja Ostromieckiego 2
Konojadzka Małgorzata, ż. Ambrożego
Wałdowskiego 2
Konojadzka Marianna, c. Bolesława 48
Konojadzka Marianna, ż. Piotra Jasińskiego
110
Konojadzki Ambroży 14
Konojadzki Bolesław, s. Mikołaja 14, 24,
45, 48
Konojadzki Łukasz, s. Bolesława 48
Konojadzki Mikołaj 48
Konojadzki Mikołaj st., s. Ambrożego 14,
24, 45, 48, 50
Konojadzki Mikołaj, s. Mikołaja st. 45, 50,
66
Konopacka Anna, c. Jerzego II, ż. Piotra
Tomickiego 6
Konopacka Elżbieta, c. Jerzego II 6
Konopacka Helena, ż. Samuela Konopackiego chor. pom. 41
Konopacka Magdalena, c. Jerzego II 6
Konopacka Marianna, c. Jerzego III 18
Konopacka Teresa Elżbieta, c. Jakuba Oktawiana 99
Konopacka Teresa Magdalena, c. Stanisława Aleksandra 99
Konopacka z Kostków Anna zob. Kostka
Anna
Konopacka Zofia, c. Jerzego III, ż. Mirosława Konarskiego 6, 68
Konopacka Zofia, ż. księcia Jana Konstantego Szujskiego 99
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Konopacki Adam, s. Łukasza 57
Konopacki Jakub Oktawian, s. Macieja,
klan elbl. 68, 99
Konopacki Jan, s. Jerzego II, kan. chełm. 6
Konopacki Jan Karol, s. Macieja 4
Konopacki Jerzy, s. Rafała 6
Konopacki Jerzy I 6
Konopacki Jerzy II, s. Jerzego I, klan
chełm. 4, 6, 18
Konopacki Jerzy III, s. Jerzego II, klan
chełm. 6, 52
Konopacki Jerzy IV, s. Jerzego III, sta nitawski 52
Konopacki Jerzy z Kuczwał, s. Łukasza 6
Konopacki Krzysztof, s. Jerzego II 4, 6
Konopacki Łukasz I 6
Konopacki Łukasz II 57
Konopacki Maciej, wda chełm. 3, 4, 6, 99
Konopacki Rafał z Dźwierzna, s. Jerzego II
4, 6
Konopacki Stanisław Aleksander, s. Jakuba
Oktawiana, pkom. pom. 99
Konopacki Stanisław, s. Jerzego II 4
Konopnicki Adrian 4
Konrad, mieszcz. łasiński 32
Konstancja Habsburg, królowa Polski 54
Kopeć Michał, gbur z Sampławy 81
Kopicki zob. Kopycki
Kopycka Jadwiga, c. Stanisława, ż. Fabiana
Trzebskiego 35
Kopycka Jadwiga, ż. Luszkowskiego 35
Kopycka Katarzyna, ż. Jakuba Klonowskiego 50
Kopycka Regina, ż. Jana Wiesiołowskiego
35
Kopycki Andrzej 35
Kopycki Jan 25
Kopycki Jan z Rychławy, s. Jana 25
Kopycki Stanisław 2, 35
Kopycki Stanisław 67
Kopycki Wawrzyniec, s. Stanisława 2
Korbach Daniel, ław. Nowego Miasta Torunia 72
Korycki Krzysztof, płk królewski, sta nieszawski 69, 73
Korytowska Anna, ż. Jerzego Cisowskiego
100

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Kos Adam, s. Hektora, kan. kielecki, sekr.
królewski, archidiakon warszawski 53,
61
Kos Andrzej 91
Kos Andrzej z Mszanna 83
Kos Anna, c. Andrzeja 91
Kos Anna, ż. Jerzego Lichtiana 14
Kos Anna, ż. Jerzego Plemięckiego 109
Kos Fabian, s. Andrzeja z Mszanna 83
Kos Franciszek, s. Andrzeja 91
Kos Hektor 53
Kos Jan 73
Kos Jan z Parlina, s. Andrzeja 91
Kos Jan, klan elbl., wda chełm., sta borzechowski 21, 29, 53, 55, 95
Kos Jan, wda chełm. 105, 110
Kos Maciej, s. Andrzeja 91
Kos Marianna, c. Andrzeja 91
Kos Mikołaj, s. Andrzeja 91
Kos Stanisław, s. Jana 73
Kos Wawrzyniec, s. Andrzeja 91
Kosowo, pow. nakielski, woj. kujawsko–pomorskie 55
Kossobudzki Tomasz 68
Kossowska Anna zob. Ostrowicka Anna
Kossowska, ż. Łukasza Więckowskiego 77
Kossowski Jerzy 77
Kossowski Krzysztof 2
Kossowski Maciej, ławn. ziem. świecki 77, 83
Kostenowicz Tomasz, ks. 84
Kostka Anna, ż. Jerzego II Konopackiego
4, 6
Kostka Barbara, ż. Fabiana Bystrama 3
Kostka Barbara, ż. Jakuba Oktawiana Konopackiego 99
Kostka Elżbieta, ż. Jana Konarskiego 75
Kostka Jerzy, wda malb. 3, 7
Kostka Katarzyna, c. Macieja, ż. Jana Frąckiego 43
Kostka Katarzyna, ż. Janusza Niemojewskiego 15
Kostka Maciej 11, 43
Kostka Mikołaj Rafał 55
Kostka Piotr Jerzy, s. Macieja 11, 43
Kostka Stanisław, wda chełm. 6
Kostka Zofia, ż. Jana Konarskiego 69
Kostrzewa, gbur prątnicki 9
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Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Kościerzyna, m. 29, 71, 88, 89, 90, 105
Kościeski Marcin, ks., kan. włocł., gnieźnieński, przemyski 34
Kośnicki Jan ze Zgorzałego 88
Kotomierz, pow. bydgoski, woj. kujawsko–
pomorskie 6
Kowal Krzysztof 43
Kowal, pow. włocławski, woj. kujawsko–
pomorskie 74
Kowalewiec zob. Kowalewo Pomorskie
Kowalewo Pomorskie, m. 41, 55, 105
Kowalkowska Ewa, ż. Stanisława Wyp
czyńskiego 108
Kowalkowski Maciej, s. Wojciecha 61
Kowalkowski Marcin, s. Zygmunta 61, 62
Kowalkowski Paweł, s. Wojciecha 61
Kowalkowski Stanisław, s. Wojciecha 61
Kowalkowski Wojciech, s. Zygmunta, pis.
gr. pom. 61
Kowalkowski Zygmunt 61, 62
Kowalkowski, sługa Stanisława Mikołaja
Konarskiego 69
Kownacki z Grudziądza 45
Koye Katarzyna, ż. Franciszka Eskena st. 5
Kozak Jakub, sługa Jana Świętosławskiego
70
Kozarzew, pow. koniński, woj. wielkopolskie 61
Kozielec, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 43, 50
Kozłowska Perpetua, c. Tomasza Hiacynta,
ż. Adama Kalksteina Osłowskiego 110
Kozłowski Andrzej z Lubochyni 83
Kozłowski Tomasz Hiacynt, podstoli czernihowski 110
Kozłowski, urzędnik sądu grodzkiego skarszewskiego 74
Kożuchowski Aleksander 110
Kożuchowski Kazimierz, s. Wojciecha,
wiceadministrator ekonomii rogozińskiej 110
Kożuchowski Wojciech 110
Kracht Gertruda von, 1v. ż. Krzysztofa
Cemy, 2v. ż. Fryderyka von Hondorff
11, 38
Krasierowski 68
Krastudy, pow. sztumski, woj. pomorskie 21

Krawiec Jan z Kozielca 43
Krawieczek z Prątnicy 9
Krąg, pow. starogardzki, woj. pomorskie
75, 99
Kresner Michał, mieszcz. gniewski 43
Kretkowska Anna, c. Wojciecha, ż. Jana
Pieczewskiego 8
Kretkowska Eleonora, c. Damiana Franciszka klana chełm. 95
Kretkowska Eżbieta, ż. Wypczyńskiego 73
Kretkowska Jadwiga, c. Damiana Franciszka klana chełm. 95
Kretkowski Damian Franciszek, klan chełm.
95
Kretkowski Wojciech 8
Krępski Stanisław 68
Kriger zob. Krüger
Krockow zob. Krokowski
Krokowska Barbara Maria Zofia, ż. Ernesta
Wejhera 85
Krokowski Jerzy, sta darłowski 85
Krokowski Maciej, s. Jerzego, dyplomata 85
Krokowski Marcin Döring, s. Jerzego 85
Krombergier Antoni, kupiec toruński 67
Krüger Henryk z Folsąga, mieszcz. tor. 7
Krüger Łukasz ze Sławkowa, s. Henryka 7
Krupocka Małgorzata, ż. Wita Wypczyńskiego 19
Krupocka, ż. Karola Wypczyńskiego 23
Krupocki Fabian, s. Tomasza 19
Krupocki Maciej 52
Krupocki Stanisław, s. Macieja 52
Krupocki Tomasz 19
Krusewska 55
Krusiński zob. Kruszyński
Krusiński Piotr zob. Kruszyński Piotr
Kruszyńska Eufemia, ż. Piotra Kijewskiego
80
Kruszyńska Prudencjanna, ż. Marcina Jerzego Piwnickiego 80
Kruszyński Bernard, s. Marcina, ławn.
ziem. chełm. 23, 73
Kruszyński Jan 2, 26
Kruszyński Jan, pis. gr. chełm., ławn. ziem.
chełm. 73, 80, 106
Kruszyński Marcin 23
Kruszyński Piotr z Bolumina, s. Jana 2
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Kruszyński Walerian, wwda chełm., miecz.
ziem prus., klan. gdański 99, 106
Kryks Elert, komisarz burm. gd. 70
Kryski Jan, sta raciąski 68
Krystyna, wychowanka Krystyny ze Skotnickich Pawłowskiej 67
Krzęciewski Jan, ks. prob. starotarski 111
Krzycki Stanisław, klan poznański 92
Krzycki Stanisław, ks., prob. grodzieński 4
Krzysztof, hajduk Samuela Konarskiego,
wdy malb. 41
Krzysztof, ks., komend. chełmżyński 66
Krzysztof, ks., prob. pokrzywnicki 99
Krzywkowska Katarzyna, ż. Stanisława
Kanigowskiego 54
Książęć Wojciech 9
Kuczborska Anna, ż. Jana Działyńskiego
wdy chełm. 55
Kuczborski Jan, ks., bp. chełm. 9, 15, 22,
57
Kuczwały, pow. toruński, woj. kujawsko–
pomorskie 6, 57
Kukowska Barbara, c. Walentego, ż. Eustachego Domaszewskiego 37
Kukowska Zofia, ż. Samuela Sędzickiego
37
Kukowski Jan 37
Kukowski Krzysztof, s. Jana 37
Kukowski Walenty z Nogatu i Kukowa 37
Kukski Oswald 44
Kukwiczki Andrzej z Ostrowa, generał
woźny 5
Kulicki, sługa Stanisława Loki 59
Kulig 1
Kunawa Jan, ławn. nowski 43
Kurczewicz Marcin Jan, ks., prob. sztumski
64
Kurecki 45
Kurowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie
85
Kuspenius Jakub, ks., prob. prątnicki 9
Lacki zob. Łącki
Lalkowy, pow. starogardzki, woj. pomorskie
6, 18
Lanciciensis Gabriel, gwardian nowski 62
Langenau Eleonora, ż. Adriana Bogumiła
Rembowskiego 59

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Langnau Katarzyna z Bogusza, ż. Macieja
Kalksteina 96, 107
Languschew zob. Łaguszewo
Latalska Elżbieta z Łabiszyna, ż. Baltazara
Wessla 28
Latalska Marianna, ż. Andrzeja Czarnkowskiego 15
Laurynowicz Andrzej Kazimierz, ks., dziekan mirachowski, prob. kościerski oraz
w Wielu 89
Lautensee zob. Jeziorno
Lehndorf (Legendorf) Fabian 11
Lembarg, pow. brodnicki, woj. kujawsko–
pomorskie 14, 48
Lemburg zob. Lębork
Leska 19
Leska Anna z Tesmendorffu, ż. Tomasza
Cygenberg Zaleskiego 66
Leska Dorota, c. Dominika 26
Leska Elżbieta, c. Dominika 19, 26
Leska Gertruda, ż. Marcina Skurgiewskiego
36
Leska Katarzyna z Brąchnówka, ż. Macieja
Zęgwirskiego 25, 35
Leski Dominik 19, 26
Leski Jan, s. Dominika 26
Leski Krzysztof z Tesmendorffu 83
Leski Łukasz 110
Leski Melchior, s. Dominika 26
Leski Michał, s. Dominika 26
Leski Stanisław Wojciech, s. Łukasza 110
Leski Stanisław, s. Dominika 26
Leski Wojciech, s. Dominika 26
Leski Zygmunt Władysław, s. Krzysztofa
z Tesmendorffu 83, 100
Leszczyńska Katarzyna, c. Andrzeja wdy
brzeskokujawskiego, ż. Fabiana Cemy,
klana chełm. 44
Leszczyńska Katarzyna, ż. Jana Piotra Opalińskiego wdy kaliskiego 29, 95
Leszczyński Andrzej, bp chełmiński 55
Leszczyński Andrzej, wda brzeskokujawski
44
Leszczyński Jan 44
Leszczyński Przecław 44
Leszczyński Rafał, s. Andrzeja, wda bełski
44
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Leys Krzysztof, mieszcz. i rajca świec. 83
Leźno, pow. działdowski, woj. warmińsko–
mazurskie 17
Lębork, m. 76, 85
Lękawski zob. Łękawski
Lichtian Barbara, ż. Samuela st. Wierzbowskiego 78
Lichtian Fabian, s. Jerzego 14, 24, 49
Lichtian Jan, s. Sebastiana st. 49
Lichtian Jerzy 14
Lichtian Jerzy, s. Sebastiana st. 49
Lichtian Katarzyna, ż. Jakuba Balińskiego 11
Lichtian Magdalena, 1v. ż. Michała Mełdzyńskiego, 2v. ż. Jana Kalkstein Stolińskiego 24
Lichtian Mikołaj 14
Lichtian Paweł 14
Lichtian Sebastian st. 49
Lichtian Sebastian, s. Sebastiana st. 49
Lichtian Wojciech, s. Jerzego 14
Lichtian Wojciech, s. Pawła 14
Lichtian Zygmunt, s. Sebastiana st. 49
Lichtian, c. Fabiana, ż. Dębińskiego 49
Lichtyan zob. Lichtian
Lidzbark (Welski), m. 1, 17
Lieskiewic, czeladnik Jana Wiesiołowskiego 74
Lignowy Szlacheckie, pow. tczewski, woj.
pomorskie 29
Linden Maria von der, ż. Michała Dorpowskiego 39
Liniewko, pow. kościerski, woj. pomorskie 59
Linowiec, pow. chełmiński, woj. kujawsko–
pomorskie 24, 105
Linowski Benedykt, ks. prob. jabłonowski
66
Lińsk, pow. tucholski, woj. kujawsko–pomorskie 15
Liński Kazimierz 63
Lipiński Stanisław, podstarości nowski 25
Lipka Andrzej alias Hanus z Grudziądza 45
Lipnica, pow. bytowski, woj. pomorskie 79
Liptowski Adam 22
Lisnowo, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–
pomorskie 63
Lissowska Justyna, ż. Piotra Mroczyńskiego 98

Litka Anna, mieszczka toruńska z Nowego
Miasta 86
Litka Krystian, kupiec toruński 86
Lniski Michał 70
Lniski Samuel, ławn. ziem. świec. 83
Lniski, dzierżawca stwa kiszewskiego 69
Löbe zob. Lubawa
Loka Andrzej, sędzia ziem. malb. 54
Loka Barbara z Igieł, c. Krzysztofa, ż. Jerzego Balińskiego 11
Loka Barbara, c. Michała, benedyktynka
chełmińska 59
Loka Dorota, c. Michała, benedyktynka
chełmińska 59
Loka Gertruda, ż. Jana Gałczewskiego 48
Loka Jan st. 1 1
Loka Jan z Obozina, s. Jana 11
Loka Jan, s. Michała, upośledzony 59
Loka Jan, sta borzechowski, s. Andrzeja 53
Loka Justyna, c. Michała, benedyktynka
chełmińska 59
Loka Kazimierz, s. Stanisława 59
Loka Krzysztof 11
Loka Leonard, s. Stanisława 59
Loka Magdalena, c. Michała, benedyktynka
chełmińska 59
Loka Michał, ławn. ziem. malb. 59
Loka Stanisław, s. Michała 59
Loka Zofia Magdalena, c. Jana, ż. Stanisława Piwo 59
Loka Zofia, c. Stanisława 59
Lokowie 59
Lubawa, m. 3, 9
Lubichowo, pow. starogardzki, woj. pomorskie 53
Lubieniec, pow. włocławski, woj. kujawsko–pomorskie 15
Lubodzieska Anna, c. Macieja 42, 49, 73
Lubodzieska Anna, ż. Jerzego Łaszewskiego 49
Lubodzieska Katarzyna z Lubodzieża, c.
Krzysztofa st., ż. Jana Dorpowskiego
33, 49
Lubodzieska Urszula, ż. Stanisława Kosa 73
Lubodzieska Zofia, c. Krzysztofa, 1v. ż.
Fabiana Lichtiana, 2v. ż. Łukasza Elzanowskiego 33, 49
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Lubodzieska Zofia, c. Wacława 73
Lubodzieska, c. Macieja, ż. Macieja Wypczyńskiego 42, 49
Lubodzieski Krzysztof st. 33, 42
Lubodzieski Krzysztof, s. Krzysztofa st. 33,
49
Lubodzieski Maciej, s. Krzysztofa st. 42, 73
Lubodzieski Wacław, s. Macieja 42, 49, 73
Lubodzież, pow. świecki, woj. kujawsko–
pomorskie 83, 100
Lubomirski Stanisław, wda krakowski 55
Ludowicz Jan 40
Lukonka, służąca Konstancji z Denhoffów
Bąkowskiej 95
Luszkowska Jadwiga zob. Kopycka Jadwiga
Lwów, m. na Ukrainie 45
Lydka zob. Litka
Łabiszyn, m., pow. żniński, woj. kujawsko–
pomorskie 61
Łaguszewo, pow. gdański, woj. pomorskie
76
Łasin, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie 15, 32, 49, 63
Łaszewo, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 58
Łaszewscy 75
Łaszewska Teresa, c. Andrzeja, ż. Jana
Dzierżka 58
Łaszewski Andrzej, sta białoborski 58
Łaszewski Jerzy z Gołuszyc 49
Łaszewski Szczęsny, s. Jerzego z Gołuszyc 49
Łącka 52
Łącki Andrzej, ks., przeor dominikanów
żnińskich 95
Łącki Jan 104
Łącki Remigian z Nadola 61
Łącki Walenty 26
Łącki Wojciech, s. Walentego 26
Łąki Bratiańskie, pow. nowomiejski, woj.
warmińsko–mazurskie 52, 63, 94, 105,
110
Łążyńska Anna, c. Andrzeja 86
Łążyńska Teofila, ż. Ludwika Grochowalskiego 86
Łążyński Aleksander 86
Łążyński Andrzej z Chełmonia, s. Łukasza
86

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Łążyński Jan 52
Łążyński Kazimierz, bratanek Andrzeja 86
Łążyński Kazimierz, s. Szymona st. 86
Łążyński Kazimierz, stryj Andrzeja 86
Łążyński Łukasz, s. Szymona, pis. ziem.
chełm., sędzia ziem. chełm. 72, 73, 86
Łążyński Paweł, s. Aleksandra 86
Łążyński Szymon st. 86
Łążyński Szymon, s. Szymona st. 86
Łęcki 45
Łęka Wielka i Mała, pow. gostyński, woj.
wielkopolskie 100
Łękawski Jan 43
Łękawski Wawrzyniec 43
Łobżenica, m., pow. pilski, woj. wielkopolskie 61
Łochyńska Elżbieta, ż. Wojciecha Bielickiego 22
Łodzińska Anna, z. Mikołaja Działyńskiego
45¸ 55
Łojadzki, czeladnik Jana Wiesiołowskiego 74
Łoktowski (Lokutowski) Mikołaj 13
Łoktowski Jan 2
Łoktowski Jan z Łoktowa, s. Jana 2
Łoktowski Tomasz 40
Łoktowski Wawrzyniec, s. Tomasza 40
Łoś Wojciech 68
Łowinek, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 15, 92
Łubieński Maciej, bp kujawski 41
Łukasz z klasztoru grudziądzkiego 55
Łukasz, poddany starostwa kowalewskiego
105
Łukasz, sługa Konstancji z Denhoffów Bąkowskiej 95
Łukocin, pow. tczewski, woj. pomorskie 11
Łukocka Anna, c. Jana 25
Łukocka Elżbieta, c. Jana, ż. Wiktora Moszczyńskiego 25
Łukocka Zofia, c. Jana, ż. Jerzego Cołdańskiego 25
Łukocki Jan 25
Łukoski Paweł Antoni 94
Łyńsk zob. Lińsk
Machwicz Jan z Tesmendorffu 45
Machwicz Otto, s. Jana z Tesmendorffu 45
Machwicz, ż. Andrzeja Bagniewskiego 48
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Maciej, sołtys z Wętfia 83
Maciej, urzędnik Barbary z Loków Balińskiej 11
Maciejewska z Doręgowskich Marianna
zob. Doręgowka Marianna, ż. Maciejewskiego
Maciejowski, sługa Jana Świętosławskiego 70
Malanowska Marianna, c. Kazimierza 94
Malanowski Aleksander, s. Kazimierza 94
Malanowski Dadźbóg 94
Malanowski Felicjan 94
Malanowski Kazimierz z Gajewa 94
Malbork, m. 11, 21, 54
Malchrowa 9
Malewski Kaziemierz, s. Stefana 109
Malewski Piotr, s. Stefana 109
Malewski Stefan 109
Malewski Walenty, s. Stefana 109
Maliszewski Jan 48, 49
Maliszewski Stanisław, sędzia ziem. dobrz.
48
Małachowski Jan, bp krakowski 103
Małgorzata, ż. Jana Łoktowskiego 2
Małociechowo, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 19, 41
Małocin, pow. nakielski, woj. kujawsko–pomorskie 55
Mały Podleś, pow. kościerski, woj. pomorskie 97
Marcin, kucharz Krzysztofa Konopackiego
6
Marcin, organista łasiński 32
Marcin, pasierb Kuliga
—1
Marcin, sługa Jana Działyńskiego, wdy
chełm. 55
Marcin, stary, sługa Jana Oleskiego 18
Marek 17
Maria Kazimiera, królowa Polski 95
Marianna, córka krawca, pod opieką Oleskiej 18
Markowski Maciej, ks., altarysta kościoła
wąbrzeskiego 30
Markowski Maciej, ks., prob. rogoziński 14
Markowski Marcin, wojski inowr. 86
Marquardt Jerzy, kan. dobromiejski, fromborski, kustosz warm., prob. w Rydze,
Lidzbarku Warmińskim i Tolkmicku 41

Martun, hajduk Samuela Konarskiego, wdy
malb. 41
Maruńska Eufrozyna Reitan, c. Jana, 1v.
ż. Łukasza Sampławskiego, 2v. ż. Zygmunta Pawłowskiego 5
Maryna, służąca Kazimierza Teodora Jabłonowskiego 83
Melchior, mieszcz. radzyński 7
Meleszowa zob. Boleszowa Teresa
Mełdziński zob. Mełdzyński
Mełdzyńska Barbara, ż. Mikołaja Konojadzkiego st. 24, 45, 50
Mełdzyńska Katarzyna, c. Michała 24, 48
Mełdzyńska Zofia, ż. Bolesława Konojadzkiego 24, 48
Mełdzyński Feliks von Alden, miecz.
chełm. 20
Mełdzyński Jakub, s. Michała 24, 66
Mełdzyński Michał 24, 48
Mełdzyński Michał Piotr, rotm. ziemi michał. 99
Mełno, pow. brodniki, woj. kujawsko–pomorskie 9
Mędrzyce, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie 63
Mężyński Jakub 69
Michał, kuśnierz 43
Michałek, hajduk Ewy Konstancji a Bessen
Zawadzkiej 54
Michorowska Anna, c. Krzysztofa, ż. Gosławskiego 46
Michorowska Dorota, c. Krzysztofa, ż. Marcina Konieckiego 46
Michorowska Zofia, c. Krzysztofa, ż. Bąkowskiego 46
Michorowski Kazimierz, s. Krzyszofa 46
Michorowski Krzysztof z Miran 46
Miedzno, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 61
Mieleszywek Marcin, s. kowala, poddany
Konstancji z Denhoffów Bąkowskiej 95
Mieliwko zob. Milewko
Mieliwska Małgorzata, ż. Jana Łukockiego
25
Mieliwski Jan 25
Mieliwski Stanisław, s. Jana 25
Mielno zob. Mełno
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Mielywe zob. Milewo
Mielywski zob. Mieliwski
Mierzejewski Marcin 107
Międzyłęż, pow. tczewski, woj. pomorskie
15
Migaczewic Andrzej, pis. konsystorza
włocł. 34
Mikołajewski Wojciech ks., scholastyk
chełm., dziekan i prob. brodnicki 109
Mileszewy, pow. golubsko–dobrzyński, woj.
kujawsko–pomorskie 110
Milewko, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskiego 25
Milewo (Mieliwe), pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 25, 62
Milewska Anna, ż. Andrzeja Pruszaka 108
Milewska Zuzanna, ż. Jana Stanisława Dąbrowskiego 110
Milewski Fabian 70
Milewski Fabian z Warcławia, s. Fabiana
59, 60
Milewski Fabian, s. Krzysztofa z Klecewa,
ławn. ziem. malb. 44, 59
Milewski Jakub 111
Milewski Krzysztof z Klecewa 44
Milewski Sebastian 9
Milewski Sebastian z Warcławia, s. Fabiana
60, 64
Milewski Stanisław 111
Mirakowo, pow. toruński, kujawsko–pomorskie 57
Mirany zob. Mirowice
Mirowice, pow. sztumski, woj. pomorskie
46
Mirzejewski Mateusz Kazimierz, rajca
świec. 83
Mlecewo zob. Mleczewo
Mleczewo, pow. sztumski, woj. pomorskie
96
Młodawska Anna z Karsznic, c. Stanisława,
z. Jana Watlewskiego 20
Młodawski Wojciech z Karznic Małych 20
Młodzianowski 95
Młodziejowska Anna, c. Stanisława 61
Młodziejowski Stanisław 61
Mniszewska Katarzyna, ż. Andrzeja Ustarbowskiego 97

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Mochinger Marcin, burm. tor., ławn. ziem.
chełm. 3
Mokowo, pow. lipnowski, woj. kujawsko–
pomorskie 45
Mokre, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–
pomorskie 14, 27, 55
Montowo, pow. nowomiejski, woj. warmińsko–mazurskie 3, 9
Mortęska Anna, ż. Ernesta Wejhera sty nowodworskiego, puckiego 29
Mortęska Dorota, ż. Jana Bażyńskiego 11
Mortęski Ludwik, wda pom. 3, 55
Moryson, kupiec nowski 43
Mosceński zob. Moszczyński
Moszczeńska Anna, ż. Łukasza Leskiego
110
Moszczeński Daźbog, sędzia gr. bydgoski
69
Moszczonne, pow. lipnowski, woj. kujawsko–pomorskie 40
Moszczyńska Anna, c. Wiktora 25
Moszczyńska Dorota, ż. Czarlińskiego
z Kamlarek 40
Moszczyński Maciej 40
Moszczyński Wiktor 25
Moyżeszowicz Stanisław, ks., kapelan benedyktyek tor. 51
Mrocza, pow. nakielski, woj. kujawsko–pomorskie 55
Mroczkowski Mateusz z Mędrzyc 63
Mroczno, pow. nowomiejski, woj. warmińsko–mazurskie 1
Mroczyńska Joanna, c. Piotra 98
Mroczyńska Konstancja, c. Piotra 98
Mroczyńska Marcjanna, c. Piotra 98
Mroczyńska Marianna, c. Piotra 98
Mroczyńska Marianna, ż. Wojciecha Przywidzkiego ławn. ziem. świec. 103
Mroczyńska Zofia, c. Piotra 98
Mroczyńska Zofia, ż. Piotra Wałdowskiego
ze Słupów 25
Mroczyński Bartosz 2
Mroczyński Fabian 98
Mroczyński Jan Władysław, s. Piotra 98
Mroczyński Kazimierz Franciszek, s. Piotra,
ks., prob. w Przysiersku 98
Mroczyński Piotr z Wałdowa, s. Fabiana 98
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Mściszewice, pow. kartuski, woj. pomorskie
65
Mściszewski Jan Kostka z Węsior 88, 90, 101
Muntaw zob. Montowo
Murzynowski Krzysztof 80
Mycielski 41
Mycielski Piotr, sta żniński 95
Mysłakowo, pow. lipnowski, woj. kujawsko–pomorskie 45
Mystkowski Stanisław Kazimierz, ks., wikary? postoliński 46
Myszliwiecz Dusza 3
Nalecz, kupiec grudziądzki 110
Napolski Maciej 13
Napolski Melchior, rajca kowalewski 86
Napolski Mikołaj, s. Macieja 13
Napromek k. Dąbrówna, pow. ostródzki,
woj. warmińsko–mazurskie 9
Nasoff zob. Nasy
Nasy, pow. olsztyński, woj. warmińsko–mazurskie 11
Nawra, pow. toruński, woj. kujawsko–pomorskie 23
Nawska Anna 12
Neborowski Stanisław, ks., kan. włocł. 34
Nicgorska Marusia 63
Nicgorski Stanisław z Warszewic, s. Wojciecha 72
Nicgorski Wojciech 72
Niecicki Wojciech, czeladnik Wojciecha
Młodawskiego 20
Niedanowska Ewa, ż. Jana 1
Niedanowski Jan 1
Niedzielski Edmund, ks., cysters pelpliński
53
Niedźwiedź, pow. lipnowski, woj. kujawsko–pomorskie 74
Niemcy 41
Niemojewiec zob. Łowinek
Niemojewo, pow. włocławski, woj. kujawsko–pomorskie 15
Niemojewska Anna, c. Janusza (Jana) 15
Niemojewska Apolinara, c. Stanisława 15
Niemojewska Elżbieta, c. Janusza, ż. Macieja Orzelskiego 15
Niemojewska Teresa Konstancja, c. Stanisława 15

Niemojewska Zofia Anna, c. Stanisława 15
Niemojewski Janusz (Jan), klan chełm. 15
Niemojewski Maciej Feliks, pkom. malb.
11, 15
Niemojewski Stanisław, s. Janusza (Jana),
klan chełm. 15
Niesiołowska Anna, ż. Marcina Wysockiego
89
Niesiołowski 90
Niesiołowski Krzysztof, burm. kościerski 89
Niesiołowski Melchior, s. Anny Kistowskiej
90
Niesułów, pow. radomski, woj. łódzkie 18
Niewiarowski Szczęsny, kapitan dragonów
Jakuba Wejhera 76
Niewiescino zob. Niewieścin
Niewieścin, pow. świecki, woj. kujawsko–
pomorskie 72, 103
Niewieścińska Anna, c. Fabiana, 1v. ż. Macieja Będzimirowskiego, 2v. ż. Michała
Kijewskiego 87
Niewieścińska Anna, ż. Jana Kalkstein Stolińskiego 24
Niewieściński Andrzej 83
Niewieściński Fabian z Pniewna, s. Michała
61, 69, 87
Niewieściński Franciszek Jan, s. Fabiana 61
Niewieściński Jan, s. Michała 72
Niewieściński Jan, s. Wojciecha 72
Niewieściński Michał 61, 72
Niewieściński Stanisław Kazimierz, s. Fabiana 61
Niewieściński Stanisław z Kątków 96, 111
Niewieściński Stefan Władysław z Kątków,
s. Stanisława 111
Niewieściński Wojciech 72
Niklasjusz (Nicolaus) Wojciech, kaznodzieja jordański 20
Nitsch Andrzej, rajca wejherowski 84
Nogat, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–
pomorskie 37
norbertanki żukowskie 18, 84
Nowa Cerkiew, pow. tczewski, woj. pomorskie 43
Nowa Wieś Królewska, pow. wąbrzeski,
woj. kujawsko–pomorske 26
Nowe Miasto Lubawskie, m. 52
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Nowe nad Wisłą, m. 6, 50, 105, 110
Nowowiejska Dorota, c. Jana 66
Nowowiejska Marianna, c. Władysława 93
Nowowiejski Jakub, s. Jana 66
Nowowiejski Jan 66
Nowowiejski Łukasz, ławn. ziem. prabucki
47, 66
Nowowiejski Stanisław 93
Nowowiejski Władysław, s. Stanisława 93
Nowowieyjski zob. Nowowiejski
Nowy Targ, pow. sztumski, woj. pomorskie
111
Obadnicki Jasek 76
Obatkowski Jan 47
Obory, pow. golubsko–dobrzyński, woj.
kujawsko–pomorskie 94
Obozin, pow. starogardzki, woj. pomorskie
11
Obrąb, pow. toruński, woj. kujawsko–pomorskie 106
Obrembska Regina, ż. Daniela Orzechowskiego 7
Obrembski Maciej 23
Ochultry Michał, ławnik radzyński 22
Odrowski Maciej z Kamlarek 40
Odrzywolska Dorota, 1v. ż. Bartłomieja
Ostromieckiego 2
Ogendorf zob. Czernin
Okoniny, osada w dobrach łowinkowskich
15
Okrutna 17
Okunin zob. Okoniny
Okuńska Anna 26
Okuński Krzysztof 26
Okuński Szczęsny 26
Olbricht, kowal 43
Oleski Jan st., sta bierzgłowski 18
Oleski Jan, s. Jana, pkom. koronny 18
Oleski Jerzy 18
Oleski Mikołaj, s. Jana st. 18
Oleski Zygmunt, s. Mikołaja 18
Oleśnica, pow. chodzieski, woj. wielkopolskie 18
Olexy 1
Olszowski Andrzej, bp. chełm. 81
Opalińska Katarzyna Zofia, ż. Gerarda Denhoffa 29, 95

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Opaliński 75
Opaliński Andrzej, ks., bp. poznański 29
Opaliński Jan Piotr, s. Piotra krajczego kor.,
sta średzki 29
Opaliński Jan Piotr, wda kaliski 29, 95
Opaliński Kazimierz Jan z Bnina, s. Piotra,
wdy kaliskiego, bp chełmiński 95
Opaliński Piotr, s. Jana Piotra, wdy kaliskiego, wda łęczycki, sta generalny
Wielkopolski 95
Opawski Marcin, mieszcz. bydgoski 61
Oppersdorff Franciszek Euzebiusz von,
dworzanin Władysława IV 54
Organisten Albrecht 3
Orłowka Katarzyna, c. Macieja, ż. Hieronima Bystrama 3
Orłowo, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko–
pomorskie 55
Orłowska Zofia, ż. Samuela Szeliskiego 111
Orłowski Jan z Konojadków 110
Orłowski Jan ze Storlusa, s. Macieja 40
Orłowski Maciej 40
Orłowski Maciej z Rychnowa, sędzia ziem
chełm. 3
Orłowski Maciej ze Storlusa 52
Orłowski Paweł 94
Orłowski Paweł, podsędek dobrz. 3
Orłowski Stanisław z Konojadków, s. Jana
z Konojadków 110
Orłowski Wojciech, s. Macieja ze Storlusa 52
Orneta, m. 41
Orzechowo, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko–pomorskie 3
Orzechowska Eufrozyna, ż. Jana Dorpowskiego 7
Orzechowska Jadwiga, c. Daniela 7
Orzechowska Regina, c. Daniela, ż. Melchiora, mieszcz. radzyńskiego 7
Orzechowska z Obrembskich Regina
zob. Obrembska Regina
Orzechowski Daniel z Turznic 7
Orzechowski Daniel, s. Daniela 7
Orzechowski Jakub, s. Daniela 7
Orzechowski Jan, s. Daniela 7
Orzechowski Krzysztof, s. Daniela 7
Orzechowski Walenty z Orzechowa 7
Orzechowski Wawrzyniec, s. Daniela 7
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Orzelska z Niemojewskich Elżbieta
zob. Niemojewska Elżbieta
Orzelski Maciej 15
Orzelski Stanisław, s. Macieja 15
Osetno, pow. nowomiejski, woj. warmińsko–mazurskie 45
Osiecki Jan 93
Osiecki Jan, podstarości kowalewski 105
Osieczkowska Anna, ż. Jana Przepelskiego
62
Osieczkowski Jan, s. Macieja 5
Osieczkowski Maciej 5
Osiek, pow. starogardzki, woj. pomorskie
15
Osieki Lęborskie, pow. wejherowski, woj.
pomorskie 85
Osłowska Anna Kalkstein, c. Andrzeja, 1v.
ż. Kazimierza Kożuchowskiego, 2v. ż.
Michała Kalksteina z Polaszek 110
Osłowska Teofila, ż. Wojciecha Bagniewskiego z Małociechowa 91
Osłowska, c. Marcina, ż. Jana Kosa 91
Osłowski Adam Kalkstein, s. Andrzeja 110
Osłowski Andrzej Kalkstein 15, 91
Osłowski Andrzej Kalkstein, ławn. ziem.
świec., pis. gr. pom. 110
Osłowski Krzysztof Kalkstein, s. Andrzeja 15
Osłowski Marcin z Parlina, s. Andrzeja 91
Osłowski Władysław st. 91
Osłowski Władysław z Więckowa, s. Władysława st. 91
Ossecken zob. Osieki Lęborskie
Ostaszewo, pow. nowomiejski, woj. warmińsko–mazurskie 1
Ostromecko, pow. bydgoski, woj. kujawsko–pomorskie 2, 33
Ostromęcko zob. Ostromecko
Ostromiecka Anna 2
Ostromiecka Anna, z. Jana Wiesiołowskiego
70
Ostromiecka Dorota, c. Bartłomieja, ż. 1v.
Wojciecha Strzeleckiego, 2v. Piotra
Wolskiego 2
Ostromiecka Elżbieta, c. Bartłomieja, ż.
Jana Świetosławskiego 41, 70, 74
Ostromiecka Elżbieta, c. Bartłomieja,
ż. Macieja Wolskiego 2

Ostromiecka Elżbieta, c. Łukasza,
ż. Krzysztofa Galeńskiego 74
Ostromiecka Gertruda, c. Łukasza, ż. Krzysztofa Sumińskiego, żupnika dobrz. 34
Ostromiecka Hanna Helena, ż. Macieja
Bolimińskiego 2, 27
Ostromiecka Helena, c. Bartłomieja,
ż. Krzysztofa Kossowskiego 2
Ostromiecka Jadwiga, c. Bartłomieja,
ż. Jana Dorpowskiego 2
Ostromiecka Katarzyna, c. Bartłomieja,
ż. Jana Gądeckiego 2
Ostromiecka z Chwaliszewskich Katarzyna
zob. Chwaliszewska Katarzyna z Ludziska
Ostromiecka z Konojadzkich Helena
zob. Konojadzka Helena
Ostromiecka z Odrzywolskich Dorota
zob. Odrzywolska Dorota
Ostromiecka Zofia, c. Bartłomieja, ż. Jana
Przyłubskiego 2
Ostromiecki Bartłomiej 74
Ostromiecki Bartłomiej z Ostromecka, syn
Mikołaja, armatny inflancki 2
Ostromiecki Jakub st. 16
Ostromiecki Jakub, s. Jakuba 16
Ostromiecki Jan, syn Mikołaja, chor. ziem.
chełm. 2
Ostromiecki Łukasz, s. Szymona 34, 74
Ostromiecki Mikołaj 2
Ostromiecki Rafał, syn Mikołaja 2
Ostromiecki Szymon 34
Ostromieczki Bartosz zob. Ostromiecki
Bartłomiej z Ostromecka
Ostrowicka Anna, ż. Jerzego Kossowskiego
77
Ostrowicka Eufrozyna, ż. Andrzeja Kosa
91
Ostrowicka Justyna, 1v. ż. Piotra Jabłonowskiego, 2v. ż. Ignacego Bieganowskiego 100
Ostrowicki 41
Ostrowicki Franciszek, s. Jakuba, ławn.
ziem. świecki 87, 100
Ostrowicki Jakub z Małociechowa 91, 100
Ostrowicki Jan 69
Ostrowicki Jan, burgr. gr. chełm. 98
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Ostrowite, pow. golubsko–dobrzyński, woj.
kujawsko–pomorskie 67, 94
Ostrowite, pow. nowomiejski, woj. warmińsko–mazurskie 45
Ostrowite, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 18
Ostrowo, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko–
pomorskie 73
Ostrowski Ignacy, ks., dominikanin płocki
19
Ośmiałowski Mateusz, ks., prob. i archiprezbiter golubski 31
Ośmiałowski Michał 70
Owidz, pow. starogardzki, woj. pomorskie
20
Owrucz, m. na Ukrainie 103
Pabianicius Jakub, ks., wikary bernardynów
lubawskich 47
Pac Mikołaj, ks., sufragan wileński 4
Padniewska Ewa, ż. Mikołaja Walewskiego
15
Padniewska Katarzyna Eleonora, ż. Daniela
Dorpowskiego 100
Padwa, m. 75
Pająkowski Jakub 45
Pakosz Katarzyna, ż. Stanisława Piwnickiego 35
Pałubice, pow. kartuski, woj. pomorskie
Pałubicki Andrzej Bóbr, s. Jakuba 10
Pałubicki Grzegorz Choczewko, s. Piotra
10
Pałubicki Jakub Bóbr 10
Pałubicki Jan Bóbr, s. Jakuba 10
Pałubicki Krzysztof Zuchta, s. Piotra 10
Pałubicki Michał Bóbr, s. Jakuba 10
Pałubicki Michał Jucha 10
Pałubicki Piotr 10
Pałubicki Wawrzyniec Bóbr, s. Jakuba 10
Pałubitzki zob. Pałubicki
Papowo Biskupie, pow. chełmiński, woj.
kujawsko–pomorskie 14, 73
Paprocka Anna, ksieni benedyktynek chełmińskich 67
Parchowo, pow. bytowski, woj. pomorskie
12, 56
Parlin, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 91

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Parskowska Agnieszka zob. Sulicka
Agnieszka Bonin 84
Parskowska Anna, norbertanka żukowska 84
Parskowska Elżbieta, norbertanka żukowska
84
Parskowska Katarzyna, ż. Świchowskiego
84
Parteyna Justyna, służąca Ewy Konstancji
a Bessen Zawadzkiej 54
Parzkowska zob. Parskowska
Parzniewska Anna, ż. Fabiana Wapczyńskiego 67
Paśnikiewicz Paweł, ks., kan. chełm. 80
Paterlak Jan, malarz bydgoski 61
paulini częstochowscy 37
paulini topolińscy 100, 103
Paulusik Regina, ż. Jana Michała Komorskiego 92
Paulusik, ż. Zygmunta Raczyńskiego 92
Paweł, poddany Bolesława Konojadzkiego
48
Paweł, pokojowy Krzysztofa Konopackiego
6
Pawłowska Dorota, ż. Hugona Wapczyńskiego 24
Pawłowska Marianna, ż. Stanisława Milewskiego 111
Pawłowska, ż. Pawła Białochowskiego 27
Pawłowski Adam 67
Pawłowski Andrzej z Chełmonia 67
Pawłowski Filip 67
Pawłowski Franciszek, ławn. ziem. świecki
98, 100, 110
Pawłowski Jan, sędzia ziem. michał. 96
Pawłowski Jerzy Kosput 23
Pawłowski Krzysztof 67, 93
Pawłowski Michał z Szumiłowa 111
Pawłowski Rafał, ławn. ziem. michał. 81
Pawłowski Zygmunt 5
Peckaw Anna, ż. Henryka Krügera 7
Peckaw Magdalena, ż. Jerzego I Konopackiego 6
Pelplin, pow. tczewski, woj. pomorskie 53,
105
Pepłowska Elżbieta, c. Jana, 1v. ż. Osieckiego, 2v. ż. Bartnickiego, 3v. ż. Płończyńskiego 45
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Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Pepłowski Jan 45
Pepłowski Szymon 45
Pepłowski Wacław, s. Jana 45
Pepłowski Wojciech, s. Jana, rotmistrz 45
Perełowski Stefan 52
Persen Zofia a, ż. Krzysztofa Leskiego z Tesmendorffu 83
Petrykowski Maciej 87
Petwitz Moritz 3
Pęczek Marcin, woźny kiszporski 20
Pęczkowski Adam, s. Marcina Pęczka, sługa
Wojciecha Młodawskiego 20
Pętkowice, pow. wejherowski, woj. pomorskie 84
Philicki Jan 1
Phityskus 86
Piasecki 61
Piaseczno, pow. świecki, woj. pomorskie
18, 105
Piąkocka Eufrozyna 26
Piątkowo, pow. chełmiński, woj. kujawsko–
pomorskie 24, 36
Piątkowski Jakub 36
Pieczewska Jadwiga, ż. Andrzeja Zdunowskiego 36
Pieczewski 11
Pieczewski Fabian, s. Jana 44
Pieczewski Jan st., ławn. ziem. malb. 8, 14
Pieczewski Jan, s. Jana 8, 14, 44
Pieczewski Jerzy, pis. ziem. malb. 37
Pieczewski Jerzy, s. Jana 44
Pielgrzymowski Jan 5
Pieliński Jan, ks., prob. łącki 49
Pieniążkowo, pow. świecki, woj. pomorskie
18
Pierszczewska Anna, ż. Jakuba Pałubickiego 10
Pierszczewska Dorota, ż. Jana Żuromskiego
88
Pierszha zob. Pierzcha
Pierzcha Jerzy z Bochlina, s. Michała 25,
45, 50
Pierzcha Marianna, c. Jerzego z Bochlina,
ż. Mikołaja Konojadzkiego 50
Pierzcha Michał ze Straszyna, ławn. ziem.
tczewski 50
Pierzcha Piotr 12

Pierzchowa zob. Klonowska Elżbieta
Piła Młyn, pow. tucholski, woj. pomorskie
18
Piotr, karczmarz goręczyński 71
Piotr, pisarz Stanisława Niemojewskiego
15
Piotrowski 74
Pirch zob. Pierzcha
Pisienica, pow. starogardzki, woj. pomorskie 20
Pisińska Justyna 14
Pisińska Katarzyna Renglin, ż. Fabiana
Cemy, wdy malb. 44
Pisińska Katarzyna Renglin, ż. Jana Pieczewskiego 8, 44
Pisińska Katarzyna, ż. Daniela Kitnowskiego 14
Pisiński Fabian z Pisienicy, pis. ziem. pom.
20
Pisiński Fabian, brat Jerzego 20
Pisiński Jerzy z Owidza 20
Piszczyńska Jadwiga, 1v. ż. Jana Łążyńskiego, 2v. ż. Adama Szynkowskiego 52
Piszkowska, służąca Katarzyny z Kostków
Niemojewskiej 15
Pitlychowski zob. Pytlochowski
Piwnice, pow. toruński, woj. kujawsko–pomorskie 35
Piwnicka Anna, ż. Szymona Łążyńskiego
86
Piwnicka Elżbieta, ksieni benedyktynek
toruńskich 50
Piwnicka Ewa, ż. Jakuba a Canden Trzcińskiego 110
Piwnicka Szymonowa zob. Wiesiołowska
Zofia
Piwnicka Zofia, ż. Piotra Mroczyńskiego 98
Piwnicki Andrzej, s. Jerzego 73
Piwnicki Benedykt 27
Piwnicki Jakub 14
Piwnicki Jakub, s. Jerzego ławnika ziem.
chełm. 27
Piwnicki Jan 86
Piwnicki Jerzy, s. Benedykta, ławn. ziem.
chełm. 27, 35, 73
Piwnicki Konstanty Kazimierz, s. Marcina
Jerzego 73, 80
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Piwnicki Marcin Jerzy, pis. gr. chełm. 55,
80
Piwnicki Michał, s. Stanisława 35
Piwnicki Stranisław 35
Piwnicki Szymon 35
Piwnicki Tomasz z Piwnic, s. Jana 86
Piwo Stanisław, podczaszy płocki 59
Piwowa Zofia zob. Loka Zofia Magdalena,
c. Jana
Placotmus Immanuel, doradca elektora
brandenburskiego 85
Plata Elżbieta, ż. Krzysztofa Wedelstedta
st. 23
Pląchawy zob. Płąchawy
Pląskowski Jakub Władysław, ks., prob.
lalkowski 43
Pląskowski Maciej, s. Pawła 83
Pląskowski Paweł 83
Plemięccy 5
Plemięcka Anna, z. Jerzego Głuchowskiego
st. 5
Plemięcka Elżbieta, c. Samuela st., ż. Macieja Lubodzieskiego 42, 49, 73
Plemięcka Helena, ż. Stanisława Działyńskiego, wdy chełm. 45, 55
Plemięcka Katarzyna, c. Jerzego 49
Plemięcka Zofia Katarzyna, c. Jana sty kowalewskiego, 1v. ż. Mikołaja Rafała
Kostki, 2v. ż. Andrzeja Gulczewskiego
55
Plemięcki Daniel, s. Samuela st. 42, 49
Plemięcki Jan 11, 49
Plemięcki Jan, sta kowalewski 55
Plemięcki Jerzy 109
Plemięcki Jerzy, s. Jana 49
Plemięcki Karol, s. Jerzego 109
Plemięcki Samuel st. 42
Plemięcki Samuel, s. Samuela st. 42, 49
Pluskowęsy, pow. toruński, woj. kujawsko–
pomorskie 86
Pławcze zob. Płowce
Płąchawy, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko–
pomorskie 24
Płączyński Paweł 45
Płocensis Kasper, ks., komend. ostrowicki
45, 47
Płonczeński Paweł 45

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Płonkowo, pow. inowr., woj. kujawsko–pomorskie 5
Płowce, pow. radziejowski, woj. kujawsko–
pomorskie 75
Płowęż, pow. brodnicki, woj. kujawsko–pomorskie 45, 47
Płutowska Regina, ż. Pawła Trzebskiego 35
Płużnica, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko–
pomorskie 26
Pływaczewo, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko–pomorskie 105
Pniewska Anna, ż. Tomasza Choińskiego
z Chrapic 19
Pniewska Marianna, ż. Pawła Znanieckiego
111
Pniewski Jakub 52
Pniewski Jerzy 37
Pniewski Stanisław 52
Pniewski Szczęsny 37
Podgórek, Podgórz, obecnie część Torunia
Podjaski Jan Kostka 65
Podleski Jakub 104
Pokrzydowo, pow. brodnicki, woj. kujawsko–pomorskie 28
Pokrzywnicki Tomasz, ks., prob. starotarski
54
Pokrzywno, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie 55
Polańska Izabela, c. Wojciecha 47
Polańska Marianna, c. Wojciecha 47
Polański Jan, ks., prob. inowr. 47
Polański Wawrzyniec 47
Polaszki Małe, pow. tczewski, woj. pomorskie 15
Polaszki Wielkie, pow. tczewski, woj. pomorskie 15
Polaszki, pow. sztumski, woj. pomorskie 96
Polentz Albrecht von 38
Polentz Katarzyna von, ż. Henryka Brandta
60
Polentz Klara von, ż. Franciszka Szorca 18
Polentz Krzysztof von, s. Albrechta 38
Polichnowska Katarzyna, ż. Aleksandra
Łążyńskiego 86
Politowic Jakub 17
Pomyjska Pryska, ż. Jana Kętrzyńskiego 56
Pomyjski Anus 56
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Pomyjski Asmus 56
Pomysk Wielki, pow. bytowski, woj. pomorskie 56
Poniatowski Tomasz, ks., wikary łasiński 32
Popek z Leźna 17
Postolin, pow. sztumski, woj. pomorskie 46,
108, 111
Potamka, stary 43
Potrykowski Jan Andrzej, apostolski notariusz publiczny, prob. lignowski 47
Potulicki Jan, s. Stanisława 29
Potulicki Stanisław, pkom. poznański 29
Powalska, ż. Jerzego Pierzchy ze Straszyna
50
Powalski Aleksander Remigian Lewalt,
sędzia ziem. świecki 83, 92
Powalski Marcin Lewalt 69
Powersche Helena von, ż. Achacego Cemy,
wdy malb. 20
Poznań, m. 15, 95
Półtorak Jan, zdun wejherowski 84
Praga, m. 85
Prądzyński Baltazar zob. Brzeziński Baltazar z Brzeźna
Prądzyński Filip 79
Prądzyński Maciej 79
Prątnica, pow. iławski, woj. warmińsko–mazurskie 9
Prątwin zob. Bratwin
Prejłowo, pow. olsztyński, woj. warmińsko–
mazurskie 73
Prestink Jan, kupiec gdański 70
Preuss Jan, burm. tor., ławn. ziem. chełm.
73
Pruska Jadwiga, służąca Zofii z Lubodzieskich Elzanowskiej 49
Pruski Adam 36
Pruszak Aleksander, s. Andrzeja, reg. grodz.
pom., poborca pow. tczewskiego 108
Pruszak Andrzej 108
Przebendowski Piotr, sędzia ziem. lęborski
84
Przeciszewski Mateusz 55
Przeczno, pow. toruński, woj. kujawsko–pomorskie 24
Przepelska Barbara, c. Jana, służąca Ewy
z Białobłockich Spiglowej 62

Przepelski Jan 62
Przerębska Zuzanna, c. Jana, ż. Jana Oleskiego pkom. koronnego 18
Przerębski Jan 18
Przesno zob. Przeczno
Przestak Jan, namiestnik starostwa, regent
grodz. owrucki 103
Prześmińska (von Heymsoth) Dorota,
ż. Jana Kruszyńskiego 2
Przeworski Adam, sędzia ziem. mirachowski 69
Przyłubski Jan 2
Przyłubski Stanisław 18
Przysiecka Dorota, ż. Stanisława Nowowieyskiego 93
Przysiersk, pow. świecki, woj. kujawsko–
pomorskie 83, 99
Przywidzka Marcjanna, c. Wojciecha ławn.
ziem. świec. 103
Przywidzki Hieronim, s. Wojciecha ławn.
ziem. świec. 103
Przywidzki Ignacy, s. Wojciecha ławn.
ziem. świec. 103
Przywidzki Jan 12
Przywidzki Jan st. ze Zbrachlina 41, 103
Przywidzki Jan, s. Jana st. ze Zbrachlina
103
Przywidzki Ludwik, s. Wojciecha ławn.
ziem. świec. 103
Przywidzki Władysław, s. Jana st. ze Zbrachlina 103
Przywidzki Wojciech 83
Przywidzki Wojciech, ławn. ziem. świec.
103
Przywidzki Wojciech, s. Jana st. ze Zbrachlina 103
Pściński Marcin, ks. 55
Puck, m. 55
Pudynek, gbur prątnicki 9
Puttkamer Barbara, ż. Daniela Tesmera 61
Pytlochowski Maciej 82
Raba Małgorzata, ż. Fabiana Brandta 21
Rabowa Joanna zob. Mroczyńska Joanna,
c. Piotra
Raciecki, towarzysz chorągwi Stanisława
Mikołaja Działyńskiego 69
Raciniewski Fabian, s. Szczęsnego 2
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Raciniewski Paweł 2
Raciniewski Szczęsny 2
Raczieniewski zob. Raciniewski
Racziniewski zob. Raciniewski
Raczyńska Ewa Anna, c. Zygmunta, ż. Stanisława Krzyckiego 92
Raczyński Zygmunt 92
Radoliński Kazimierz, burgrabia bydgoski
93
Radomińska Anna, c. Szczęsnego, ż. Michała Jabłonowskiego 26
Radomińska Elżbieta, c. Szczęsnego, ż. Macieja Szymborskiego 26
Radomińska Katarzyna, c. Szczęsnego, 1v.
ż. Jana Kruszyńskiego, 2v. ż. Jakuba
Kamińskiego 26
Radomiński Jerzy z Ostrowitego 52
Radomiński Szczęsny 26
Radomski 108
Radoszki, pow. brodnicki, woj. kujawsko–
pomorskie 17
Radowicka Barbara, ż. Zygmunta Bromierskiego 99
Radowicka ze Świńcza 110
Radowicki Jan 57
Radowicki Jerzy, ławn. ziem. chełm. 63
Radowicki Samson 57
Raduńskie jezioro 88
Radziejowiensis Wojciech, ks., prob. sawłowski 5
Radziejowita Adam, rektor kościoła płużnickiego 19
Radzińska Jadwiga, c. Mateusza 27
Radziński Mateusz z Bursztynowa 27
Radziwiłł Albrycht Stanisław, kanclerz
WXL 18
Radziwiłł Jerzy, bp krakowski i wileński 4
Radziwiłł Krzysztof, s. Mikołaja Krzysztofa
Pioruna 4
Radziwiłł Mikołaj Krzysztof (Sierotka),
wda wileński 4
Radziwiłł Mikołaj Krzysztof Piorun 4
Radzyń Chełmiński, m. 22, 27, 48
Rahnen Martin 85
Rakowski Jan z Brzeźna 79
Ramsa 43
Ratyzbona, m. 85

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

reformaci dzierzgońscy zob. franciszkanie
dzierzgońscy
reformaci łabiszyńscy zob. franciszkanie
łabiszyńscy
reformaci łąkoscy zob. franciszkanie łąkoscy
reformaci podgórscy zob. franciszkanie
podgórscy
reformaci stolcemberscy zob. franciszkanie
stolcemberscy
Regensburg zob. Ratyzbona
Regina, kucharka Krystyny ze Skotnickich
Pawłowskiej 67
Reich Jan, lekarz malborski 20
Reichold Mikołaj, przeor karmelitów gdańskich 70
Reitan Jan 5
Rej Andrzej z Nagłowic, sta libuski 44
Rej Mikołaj z Nagłowic 44
Rejman Anna, ż. Krzytsztofa Milewskiego
44
Rejmer zob. Rimer
Relikowski Grzegorz, ks., wikary grudziądzki 67
Rembowscy 70
Rembowska Dorota, ż. Michała Loki, ławn.
ziem. malb. 59
Rembowska Katarzyna, ż. Hektora Kosa 53
Rembowski Adrian Bogumił, s. Wojciecha
59
Rembowski Fabian, s. Adriana Bogumiła 59
Rembowski Krzysztof, s. Adriana Bogumił
59
Rembowski Leonard, opat pelpliński 29
Rembowski Samuel, s. Adriana Bogumiła
59
Rembowski Wojciech 59
Reppiński Stanisław Albin 96
Richnaw zob. Rychnowo
Rihlawa zob. Rychława
Rimer Jan, ks., prob. goręczyński 71
Rinkowski Marcinek zob. Rynkowski Marcinek
Rogozińska 61
Rogoźno, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–
pomorskie 14
Rokiczki Jakub 5
Rokitnicki 69
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Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Rokszycka Zofia, ż. Jana Stanisława Karnkowskiego 41
Rokusz Barbara, c. Jerzego, ż. Rafała Konopackiego 6
Rokusz Dorota, ż. Samuela Konarskiego 34
Rokusz Estera, z. Jana Plemięckiego 49
Rokusz Jerzy 6
Rokusz Katarzyna, ż. Krzysztofa st. 33, 42
Romanowicz Walenty zob. Romanowski
Walenty
Romanowski Tomasz, ks., prob. nowomiejski 26
Romanowski Walenty, ks., prob. wabczyński 78
Rościszewski Szczęsny 21
Rozrażewski Adam 75
Rozrażewski Hieronim, bp chełm. 18
Różycki Jan 27
Rudniacka Marianna, ż. Andrzeja Łążyńskiego 86
Rudnicki Daniel 78
Rudnicki Jan z Zegartowic, s. Szczęsnego
48, 86
Rudnicki Szczęsny 48
Rudnicki Władysław z Zegartowic, s. Jana
86
Rudno, pow. tczewski, woj. pomorskie 29
Rupiałka Marcin 17
Ruscz Elżbieta — zob. Rusiecka Elżbieta
Rusiecka Elżbieta, ż. Stanisława Bielickiego
22
Ruszkowski Adam 70
Ruś 55
Ruta Bieniek, gbur prątnicki 9
Rutkowski 9
Rutkowski Andrzej 9
Rutkowski Jan 9
Rutkowski Walenty, ks., archiprezbiter
grudziądzki, prob. łasiński, szonowski,
szczepański 32
Rutkowski Wojciech 1
Rybińska Barbara z Rybna Wielkiego 84
Rybiński Wojciech z Rybna Wielkiego 84
Rybno, pow. wejherowski, woj. pomorskie
84
Rycharski, żołnierz chorągwi Stanisława
Mikołaja Konarskiego 69

Rychława, pow. świecki, woj. kujawsko–
pomorskie 25
Rychłowski Jan Kanty, stolnik sieradzki 96
Rychnowo, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie
Ryder Jan, owczarz starogrodzki 87
Ryndwelski Wawrzyniec Florian, kan. kamieński, prob. borzyszkowski, komend.
tuchomski 104
Rynek, pow. nowomiejski, woj. warmińsko–
mazurskie 1
Rynkowski Maciej 1
Rynkowski Maciej, ks., prob. grzywiński 57
Rynkowski Marcinek Myszlicz 3
Rynkówka, pow. starogardzki, woj. pomorskie 6
Ryńsk, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko–pomorskie 26
Rzeka, zaginione osiedle w pobliżu Chośnicy, pow. bytowski, woj. pomorskie 56
Rzym, m. 75
Saatzig zob. Szadzko
Sadlinki, pow. kwidzyński, woj. pomorskie
66, 99
Sadliński Florian 52
Sampława, pow. iławski, woj. warmińsko–
mazurskie 81
Sampławska zob. Zychcka Elżbieta
Sampławska Zofia, ż. Michała Gołockiego
5
Sampławski Fryderyk 9
Sampławski Hieromin 81
Sampławski Jakub, s. Krzysztofa 5, 9
Sampławski Jakub, s. Stanisława 81
Sampławski Kasper 79
Sampławski Krzysztof 5
Sampławski Łukasz z Turzna, s. Marcina 5
Sampławski Marcin 5
Sampławski Stanisław von Deben 81
Sampławski Stanisław, s. Hieronima 81
Sarbiewski Balcer, sędzia ziem. ciechanowski, podstarości grodzki płocki 51
Sarnowo, pow. chełmiński, woj. kujawsko–
pomorskie 48
Sarnowscy 14
Sarnowska Marianna, ż. Marcina Częstkowskiego 97
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Sarnówko, wieś zaginiona w par. Rogoźno
14
Sartawska Jadwiga, ż. Andrzeja Kosa 83
Sasin Bernard, ks., pis. kapituły i konsystorza chełm. 52
Sądkowski Walenty, ks., prob. świecki 83
Sąmpławski zob. Sampławski
Schachman Ludwik 84
Schlackow zob. Złakowo
Schorc zob. Szorc
Schuman Michał z Chojnic 70
Schuman Michał, s. Michała z Chojnic,
kupiec gdański 70
Schwerin Otto von, prezydent Tajnej Rady
elekora brandenburskiego 85
Schwerin Sabina Zofia hr. von, ż. Jana II
Zawadzkiego 54
Sczawińska Teresa, ż. Jana III Zawadzkiego
54
Sczerba Jan, poddany Jakuba Dyra 9
Sczutowska Zofia 1
Sczutowski Stanisław 1
Serock, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 15, 92
Sędzicki Samuel z Sędzic 37
Sędzicki Walerian Stanisław, ks., prob.
drzycimski 100
Sieczka, mieszcz. grudziądzki 105
Siemiątkowski Jan, ks., prob. czarnowski 77
Sieniejski zob. Sieniński
Sienińscy 6
Sieniński Krzysztof 6
Sierakowo, pow. golubsko–dobrzyński, woj.
kujawsko–pomorskie 105
Sierakowski Jakub 34
Sierakowski Stefan, s. Szczęsnego 49
Sierakowski Szczęsny 49
Sierpc, m. 1, 45
Sikorski Jan 71
Sikorski Paweł z Kwiatek, woźny generalny
19
Sikorze, pow. płocki, woj. mazowieckie 74
Sitno, pow. olsztynkowski, woj. warmińsko–mazurskie 9
Skalska Magdalena 36
Skalska Zofia, c. Wojciecha z Uścia, ż. Sebastiana Zdunowskiego 36

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Skalski Wojciech z Ujścia 23, 36
Skałkowska Zofia, ż. Jana Bielickiego 22
Skąpe zob. Skępe
Skępe, pow. lipnowski, woj. kujawsko–pomorskie 94
Skępski Prokop, ks., prob. w Topolnie 41
Skoraczewo, pow. sępoleński, woj. kujawsko–pomorskie 55
Skorodnica, pow. włodawski, woj. lubelskie
45
Skorodnin zob. Skorodnica
Skoroszewski Jerzy, opat pelpliński 105
Skotnicka Barbara, ż. Fabiana Wapczyńskiego 67
Skotnicka Konstancja, c. Jana 67
Skotnicka Krystyna, c. Jana, ż. Andrzeja
Pawłowskiego 67
Skotnicki Daniel, s. Jana 67
Skotnicki Jan 67
Skotnicki Paweł, s. Remigiana 67
Skotnicki Remigian, s. Jana 67
Skowarnki, pow. człuchowski, woj. pomorskie 82
Skrobek Marcin 9
Skurgiewska Anna, ż. Wojciecha Skalskiego
z Uścia 36
Skurgiewski Marcin 36
Sławecka Jadwiga, ż. Jana Pepłowskiego 45
Sławianowska Elżbieta, ż. Macieja Komierowskiego 93
Sławianowska Regina, ż. Macieja Cieleskiego z Cieleszynka 41
Sławki, pow. tczewski, woj. pomorskie 71
Sławkowo, pow. toruński, woj. kujawsko–
pomorskie 7
Sławkowy zob. Sławki
Sławski Stanisław, ks., prob. w Kalwie 107
Słowacka Katarzyna, szafarka Ewy Konstancji a Bessen Zawadzkiej 54
Słupecki 15
Słupski Fryderyk, ławn. ziem. michał. 1
Słupski Wojciech 17
Słuszka Konstancja, c. Bolesława, podskarbiego nadwornego litewskiego, 1v. żona
Władysława Denhoffa wdy pomorskiego, 2v. ż. Ernesta Denhoffa, wdy malborskiego 95
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Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Słuszkowski Marcin Aleksander 80
Smarzewski Walery 82
Smęgorzewski Krzysztof 76
Smogulecki Jakub 15
Smogulecki Maciej, sta bydgoski 15
Sobański Zachariasz, sługa Wojciecha Młodawskiego 20
Sobieska Zofia Konstancja, ż. Zygmunta
Ferdynanda Szczepańskiego 75
Sokołowska Agnieszka z Rokitnicy, ż. Jana
Ostromieckiego 2
Sokołowska Konstancja, ż. Stanisława Balińskiego 11
Sokołowska Lukrecja z Bystrzca, c. Jerzego, 1v. ż. Fabiana Legendorfa, 2v.
ż. Stanisława Konarskiego, wdy malb.
11
Sokołowski 61
Sokołowski Andrzej, s. Jerzego z Robakowa
18
Sokołowski Jakub z Gorczenicy, s. Piotra 32
Sokołowski Jan 48
Sokołowski Jerzy 11
Sokołowski Jerzy z Robakowa 18
Sokołowski Maciej z Gorczenicy, s. Piotra
32
Sokołowski Piotr z Gorczenicy 32
Sokołowski Stranisław 80
Sokołowski Walenty Jan, s. Jana 48
Sokołowski Zachariasz, ks., dominikanin,
wikary owrucki 103
Soły, wieś w dawnym pow. oszmiańskim,
dziś na Białorusi 4
Sosnowska, służąca Konstancji z Denhoffów Bąkowskiej 95
Sosnowski Łukasz 17
Spigel Łukasz 62
Spisiń zob. Pisińska
Stanisław, ks., opiekun dzieci Marianny
Nicgorskiej
Stanisław, ks., spowiednik jezuicki 47
Stanisławska Anna, ż. Stanisława Sampławskiego 81
Stara Kiszewa, pow. kościerski, woj. pomorskie 41
Stare Szkoty, obecnie część Gdańska 53
Stareski zob. Starzeski

Stargard Szczeciński, m. 85
Starogród, pow. chełmiński, woj. kujawsko–
pomorskie 87
Stary Folwark, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie 24
Stary Targ, pow. sztumski, woj. pomorskie
20, 21, 41, 54, 111
Starzeski Wojciech 9
Staszek, sługa Krzysztofa Konopackiego 6
Stawicki Fabian 40
Stawski Mateusz, ks., prob. nawrzyński
i wapczyński 36, 40
Stefan Batory, król Polski 74
Sthum zob. Sztum
Stoleński zob. Stoliński
Stolińska Anna Kalkstein, c. Wojciecha,
ż. Władysława Nowowieyskiego 93
Stolińska Elżbieta Kalkstein, c. Wojciecha,
ż. Krzysztofa Pawłowskiego 93
Stolińska Justyna Kalkstein, ż. Jana Osieckiego 93
Stolińska Katarzyna Kalkstein, c. Wojciecha
ze Stolna, ż. Pawła Komierowskiego 93
Stolińska Krystyna Kalkstein, ż. Wacława
Gniazdowskiego 95
Stolińska z Wedelstedtów Elżbieta zob. Wedelstedt Elżbieta
Stolińska Zofia Kalkstein, ż. Macieja Wałdowskiego 93
Stoliński Bartłomiej Kalkstein, s. Wojciecha, poborca pow. człuch. 93
Stoliński Jakub Kalkstein, s. Jana 24
Stoliński Jan Kalkstein st. 24
Stoliński Jan Kalkstein, s. Jana st. 24
Stoliński Jerzy Kalkstein, podstarości
sztumski 20, 44
Stoliński Melchior Kalkstein, s. Wojciecha
72, 93
Stoliński Michał Kalkstein 20, 44
Stoliński Wojciech Kalkstein ze Stolna 93
Stoliński Wojciech Kalkstein, s. Wojciecha
93
Stollen Dorota z Gulbia, ż. Jana Wilczewskiego 87
Stoyentyn Małgorzata, ż. Macieja Drywy
Zakrzewskiego 88
Strachan 64
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Straszewy (nieistn.), pow. nowomiejski,
woj. warmińsko–mazurskie 1
Strobant Henryk, burm. tor., ławn. ziem.
chełm. 2
Strubicz Anna, c. Baltazara, 1v. ż. Jacka
Delpace, 2v. ż. Jana Stefana Komorskiego, chor. chełm. 92
Strubicz Baltazar, burm. warszawski 92
Strubicz Elżbieta, ż. Jana Piotra Tuchołki
92
Strzelecki Wojciech 2
Strzembowska Teresa, ż. Stanisława Niewieścińskiego 111
Strzeszkowska Lukrecja, c. Konstantego,
ż. Wiktoryna Szeliskiego 111
Strzeszkowski Konstanty 111
Strzeżek Stanisław, ks., prob. nowski 25
Strzyżewski Aleksander, żołnierz chorągwi
Stanisława Mikołaja Konarskiego 69
Suchodolska, szafarka Konstancji z Denhoffów Bąkowskiej 95
Suchodolska, ż. Klaudiusza de Delary 108
Suchodolski Mikołaj 108
Suchorzyński Krzysztof 83
Sulęczyno, pow. kartuski, woj. pomorskie
65
Sulicki Krzysztof Bonin 84
Sułkowski Stanisław 109
Sumińska z Ostromieckich Gertruda
zob. Ostromiecka Gertruda
Sumiński Franciszek, s. Walentego 34
Sumiński Jakub 69
Sumiński Jan 17, 34, 110
Sumiński Krzysztof, żupnik dobrz. 34
Sumiński Walerian 34
Sumiński Walerian, klan rypiński 34
Sumiński Władysław, s. Waleriana, klana
rypińskiego 34
Suski Wojciech 64
Swarożyńska, ż. Jana Czapskiego 4
Swarzewo, pow. pucki, woj. pomorskie 76
Sykorski zob. Sikorski
Szabda, pow. brodnicki, woj. kujawsko–pomorskie 13
Szabel Adam 32
Szaclówna (Szakówna) Barbara, ż. Jakuba
Dyra 9

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Szadzko, pow. starogardzki, woj. zachodniopomorskie 85
Szak Dorota, ż. Andrzeja Loki, sędziego
ziem. malb. 53
Szamborski Wojciech, sługa Stanisława
Mikołaja Konarskiego 69
Szarlińska zob. Czarlińska
Szczawińska Anna, ż. Mikołaja Wejhera
29
Szczepanki, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie 32, 99
Szczepankowo, pow. iławski, woj. warmińsko–mazurskie 9
Szczepanowski Wojciech, podstarości kowalewski 86
Szczepańska Febronia, ż. Macieja Sampławskiego 5
Szczepańska Regina, c. Zygmunta Ferdynanda, 1v. ż. Stanisława Konstantego
Działyńskiego, 2v. Opaliński?, 3v.
ż. Adama Trzebuchowskiego, miecz.
inowr., 4v. ż. Adama Rozrażewskiego
75
Szczepańska Teresa Jadwiga, c. Zygmunta
Ferdynanda, ż. Jana Kazimierza Czarlińskiego 75
Szczepański Gabriel Ferdynand, s. Zygmunta Ferdynanda, sta grudziądzki 66,
75, 99
Szczepański Jakub, pkom. chełm. 75
Szczepański Zygmunt Ferdynand, s. Jakuba,
sta mirachowski, parchowski 75
Szeffler Katarzyna, ż. Marcina Borowskiego
z Szynycha 102
Szeffler Wojciech Stanisław, ks., dziekan
i prepozyt golubski 102
Szeliska Anna Bogumiła, c. Marcjana
z Krastud i Hogendorfu, ż. Wojciecha
Wypczyńskiego 108
Szeliska Barbara, c. Wiktoryna z Kątków,
1v. ż. Andrzeja Kalksteina, 2v. ż. Marcina Mierzejewskiego, 3v. ż. Jana Wilczewskiego z Chojna 107, 111
Szeliska Dorota, ż. Marcjana st. z Krastud
108
Szeliska Helena (Eleonora), c. Wiktoryna
st., ż. Franciszka Wypczyńskiego 111
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Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Szeliska Katarzyna z Kątek, c. Wiktoryna
ławn. ziem. malb., ż. Macieja Kalksteina 96
Szeliski Andrzej 60
Szeliski Jan Kazimierz z Hogendorfu,
s. Wiktoryna st. 111
Szeliski Jan z Ostrowitego, s. Samuela 111
Szeliski Kasper 43
Szeliski Kazimierz, s. Wiktoryna st. 111
Szeliski Kazimierz, s. Wiktoryna z Kątek 111
Szeliski Marcjan st. z Krastud 108
Szeliski Marcjan z Krastud i Hogendorfu,
s. Marcjana st., z Krastud 108
Szeliski Marcjan z Krastud, s. Kaspra 43
Szeliski Michał z Hogendorffu, s. Stefana
108, 111
Szeliski Samuel Franciszek, s. Wiktoryna
z Kątek 111
Szeliski Samuel, s. Wiktoryna 111
Szeliski Stefan, s. Wiktoryna st. 111
Szeliski Wiktoryn Bogusław, s. Wiktoryna
z Kątek 111
Szeliski Wiktoryn st. z Kątek, ławn. ziem.
malb. 96, 107, 111
Szeliski Wiktoryn z Kątek, s. Wiktoryna st.
111
Szembruk, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie 52
Szewa, pow. golubsko–dobrzyński, woj.
kujawsko–pomorskie 86
Szlichting Jan z Bukowca, sędzia ziem.
wschowski 44
Szmit Jerzy, mieszcz. toruński 23
Szmyt, mieszcz. chełm. 87
Szoldańska zob. Cołdańska
Szonoward zob. Skowarnki
Szonowo, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie 75
Szorc (Schorc) Michał ze Szram, s. Jana 20
Szorc Franciszek 18
Szorc Jan Zygmunt ze Szramowa, s. Michała 46
Szorc Jan, pkom. malb. 20
Szorc Jan, s. Przecława z Bochlina 43
Szorc Katarzyna, c. Przecława z Bochlina 43
Szorc Marianna, ż. Jakuba Ostrowickiego
100

Szorc Michał 46
Szorc Przecław z Bochlina, s. Franciszka,
ławn. ziem. tczewski 18
Szot Hanus 43
Szotland zob. Stare Szkoty
Szpetal Dolny, pow. włocławski, woj. kujawsko–pomorskie 74
Szpetal Górny, pow. włocławski, woj. kujawsko–pomorskie 34, 74
Szpęgawski Jerzy 25
Szramowo, pow. kwidzyński, woj. pomorskie 20
Szrek Anna, ż. Kazimierza Łążyńskiego 86
Sztum, m. 11, 20, 21, 38, 64, 111
Szujska Benedykta, c. księcia Jana Konstantego Szujskiego 99
Szujska Paulina Antonina, c. księcia Jana
Konstantego Szujskiego 99
Szujski Kazimierz, s. księcia Jana Konstantego Szujskiego 99
Szujski Konstanty Jan, chor. brzesko–litewski 99
Szulc, mieszcz. chełm. 19
Szumowska 4
Szwejkowska Elżbieta, ż. Wojciecha Dorpowskiego 23
Szydlice, współcześnie część Kościerzyny
71
Szydłowski Stanisław, ks., ordynariusz benedyktynek tor. 51
Szymborska Anna, c. Samuela 99
Szymborska Katarzyna, ż. Samsona Radowickiego 57
Szymborski Bartosz 26
Szymborski Łukasz, s. Bartosza 26
Szymborski Maciej 26
Szymkowscy 17
Szymkowski Stanisław 17
Szymon, siostrzeniec Jana Niedanowskiego
1
Szynkowski Adam 52
Szynwałdzki 9
Szynwenza zob. Krasna Łąka
Szynweska Katarzyna a Reiten, ż. Krzysztofa Loki 11
Szynworszt zob. Kałduny
Szynych Jan 9
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Szynych, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–
pomorskie 36
Szyszkowo zob. Czyżkowo
Śmierawski, sługa Jana Świętosławskiego
70
Świadoście, m. na Litwie 4
Świchowska Anna 84
Świchowski Aleksander 84
Świecie, m. 54, 83, 105, 110
Świerczynki, pow. toruński, woj. kujawsko–
pomorskie 35
Świerkocin, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie 6
Świeżawski Jan 70
Święcicki z Ruga 5
Święczicki zob. Święcicki
Święte, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko–pomorskie 74
Święte, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 110
Świętek, ogrodnik z Rybnie Wielkim 84
Świętosławice, pow. włocławski, woj. kujawsko–pomorskie 74
Świętosławie zob. Świętosławice
Świętosławska Anna, c. Jana, ż. Ludwika
Grabskiego 70
Świętosławska Anna, ż. Jana Białochowskiego 70
Świętosławska Dorota, ż. Michała Ośmiałowskiego 70
Świętosławska Zofia, ż. Jana Świeżawskiego 70
Świętosławski Jan st. 41, 70, 74
Świętosławski Jan, s. Jana st., skarbnik ziemi dobrz. 70, 74
Świętosławski Paweł, s. Jana st. 70, 74
Świętosławski Piotr, s. Jana st. 41, 70, 74
Świętosławski Piotr, skarbnik dobrz. 74
Świńcz, pow. gdański, woj. pomorskie 110
Talfek 41
Tamnitius Andrzej 7
Tarkowski 61
Tarnowska Katarzyna, ż. Samuela Żalińskiego 68
Tasik?, ks., prob. sierakowicki
Tchórzewski Jan, podczaszy brzeski 23
Tczew, m. 60, 111

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Telecka, służąca Konstancji z Denhoffów
Bąkowskiej 95
Telkwice, pow. sztumski, woj. pomorskie 11
Tesmer Barbara, ż. Piotra Wedelstedt
ze Stołczna 61
Tesmer Cecylia, c. Daniela, ż. Remigiana
Łąckiego 61
Tesmer Daniel 61
Tesmer Jan, s. Daniela 61
Tesmer Urszula, c. Daniela, ż. Piotra Gądeckiego 61, 73
Tesmer Zofia, ż. Jana Augustynowskiego 38
Tobołka, osada leśna, pow. golubsko–dobrzyński, woj. kujawsko–pomorskie 94
Tolkwice zob. Telkwice
Tomasz, parobek Kazimierza Teodora Jabłonowskiego 83
Tomice, pow. poznański, woj. wielkopolskie
6
Tomicka z Konopackich Anna, zob. Konopacka Anna
Tomicki Krzysztof, s. Piotra 6
Tomicki Piotr 6
Tomicki Stanisław st. 86
Tomicki Stanisław z Targowisk, s. Stanisława st. 86
Topolno, pow, świecki, woj. kujawsko–pomorskie 41, 54, 69, 103, 105
Toruń, m. 2, 5, 7, 15, 23, 31, 33, 39, 42, 44,
45, 49, 52, 55, 66, 73, 80, 86, 95, 105
Trac, żebrak sztumski 20
Trankwic Anna, ż. Macieja Brandta 21
Trankwic Helena, ż. Szczęsnego Kalksteina
21
Trankwic Katarzyna, ż. Stanisława Watlewskiego 21
Trankwic Katarzyna, ż. Wawrzyńca Polańskiego 47
Trebnic Aleksander Jan, s. Jana, pis. gr.,
wwda chełm. 106
Trebnic Andrzej 106
Trebnic Franciszek, s. Jerzego z Blumfeldu
23, 39, 41, 57
Trebnic Jan st. 106
Trebnic Jan, s. Franciszka 39
Trebnic Jerzy st. 39
Trebnic Jerzy z Blumfeldu 23
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Trebnic Jerzy, s. Franciszka 39, 57
Trebnic Jerzy, s. Jerzego st. 39
Trebnic Justyna, ż. Jana Białobłockiego
z Rynkówki 62
Trebnic Kazimierz 111
Trebnic Kazimierz, s. Jana 106
Trebnic Marianna, c. Jana, ż. Stanisława
Elzanowskiego 106
Trebnic Stanisław, s. Franciszka 39
Trzcińska Jadwiga, ż. Remigiana Skotnickiego 67
Trzciński Adam, dzierżawca golubski 102
Trzciński Bernard a Canden, s. Jakuba 110
Trzciński Jakub a Canden, sędzia ziem.
chełm. 110
Trzciński Michał a Canden 94, 110
Trzciński Michał a Canden, wwda chełm.,
sędzia ziem. chełm. 27, 45, 55, 73
Trzebiatkowski Tomasz 104
Trzebiatowska Anna, ż. Jana Łąckiego 104
Trzebińska Elżbieta, ż. Mikołaja Oleskiego 18
Trzebińska Katarzyna, ż. Jana Sokołowskiego 48
Trzebiński Mikołaj 6
Trzebiński Piotr, s. Mikołaja 6
Trzebska Anna Kwos, ż. Stanisława Kijewskiego 80, 87
Trzebska z Kopyckich Jadwiga zob. Kopycka Jadwiga
Trzebska Zofia Kwos, ż. Kaspra Bolimińskiego 13
Trzebski Fabian z Trzebcza, s. Pawła 35
Trzebski Kazimierz Kwos z Napola, s. Marcina 87
Trzebski Marcin Kwos z Napola 80, 87
Trzebski Mikołaj, dzierżawca Kowalewca 35
Trzebski Paweł 35
Trzebuchowski Adam z Roszek, miecz.
inowr. 75
Trzebuchowski Mikołaj 58
Tuchlino, pow. kartuski, woj. pomorskie 90
Tuchola, m. 70
Tuchołka Jan Franciszek, s. Jana Piotra 92
Tuchołka Jan Piotr, klan gd. 92
Tulibowski Bartosz 5
Tulibowski Maciej 5
Tur Kazimierz 105

Turznice, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–
pomorskie
Tylicki 17
Tytlewo, pow. chełm., woj. kujawsko–pomorskie 106
Uleski, sługa Jana Oleskiego 18
Unger Walenty, ks., komend. par. śś. Janów
w Toruniu 15
Uniechów, pow. człuchowski, woj. pomorskie 82
Urban 9
Ustarbowska Katarzyna, c. Andrzeja 97
Ustarbowska Marianna, c. Andrzeja 97
Ustarbowski Andrzej, s. Walentego 97
Ustarbowski Jan 84
Ustarbowski Jan z Małego Podlesia, s. Walentego 97
Ustarbowski Rafał z Lubania, s. Jana 97
Ustarbowski Stanisław, s. Walentego 97
Ustarbowski Walenty 97
Uść, pow. chełmiński, woj. kujawsko–pomorskie 36
Valieck z Montowa 3
Vasiliscius Wit, ks., prob. lalkowski 43
Vieregg Idea von, ż. Jerzego Krokowskiego
85
Viliński Paweł zob. Wiliński Paweł
Wabcz, pow. chełmiński, woj. kujawsko–
pomorskie 36, 78, 105
Wacławowa zob. Wedelstedt Urszula
Wagner Andrzej, ks., prob. w Wejherowie
84
Walek, myśliwy Stanisława Konopackiego 4
Walewski Mikołaj, sta nakielski 15
Walicki Daniel, ks. 91
Wałdowo Szlacheckie, pow. grudziądzki,
woj. kujawsko–pomorskie 24
Wałdowo, pow. sępoleński, woj. kujawsko–
pomorskie 93
Wałdowo, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 98
Wałdowska Barbara, ż. Jana Brandta z Hogendorffu 60
Wałdowska Katarzyna, c. Fryderyka, ż.
Krzysztofa Sienińskiego 6
Wałdowska z Brandtów Helena zob. Brandt
Helena
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Wałdowski 6
Wałdowski Ambroży 2
Wałdowski Fryderyk 6
Wałdowski Jakub 16
Wałdowski Jerzy, s. Ambrożego 2
Wałdowski Maciej 93
Wałdowski Maciej ze Słupów, s. Piotra 25
Wałdowski Piotr ze Słupów 25
Wałdowski Tomasz 21
Wapcz zob. Wabcz
Wapczyńska Magdalena, zakonnica 78
Wapczyński Bartłomiej, s. Jana 78
Wapczyński Fabian z Wapcza, s. Hugona
24, 67
Wapczyński Hugo 24
Wapczyński Hugo, s. Fabiana 67
Wapczyński Jan 78
Wapczyński Maciej 45
Wapczyński Walerian, s. Fabiana 67
Wapczyński Władysław, s. Jana 78
Waplewo Wielkie, pow. sztumski, woj. pomorskie 54
Warszawa, m. 31, 69
Warzewski Andrzej 88
Warzyn–Skóry, pow. sierpecki, woj. mazowieckie 45
Watlewska z Młodawskich Anna zob. Młodawska Anna
Watlewski Stanisław 21
Wawrzyniec, kucharz Stanisława Konopackiego 4
Wawrzyniec, poddany Wojciecha Pepłowskiego 45
Wawrzyniec, wychowanek Jakuba Bolimińskiego 13
Ważyński Wilk 45
Wąbrzeźno, m. 26, 37, 48, 52
Wądzyń, pow. brodnicki, woj. kujawsko–
pomorskie 109
Wczolki, przy Kiełpinach, pow. działdowski
1
Webber Fryderyk, mieszcz. prabucki 20
Wedelstedt Adam, s. Macieja 23
Wedelstedt Adam z Pietrzykowów,
s. Krzysztofa st. 23
Wedelstedt Anna, c. Macieja, ż. Bernarda Kruszyńskiego, ławn. ziem. chełm. 23, 73

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Wedelstedt Dorota, c. Macieja, 1v. ż. Macieja Obrembskiego, 2v. ż. Jerzego Kosput
Pawłowskiego 23
Wedelstedt Elżbieta, 1v. ż. Stanisława Doręgowskiego, 2v. Melchiora Kalkstein
Stolińskiego 72
Wedelstedt Helena, c. Macieja, 1v. ż. Jana
Głuchowskiego z Falęcina, 2v. ż. Szczęsnego Chełmickiego 23
Wedelstedt Jerzy von Reichenwald, s. Sylwestra 23
Wedelstedt Jerzy z Pietrzykowów,
s. Krzysztofa st. 23
Wedelstedt Katarzyna, c. Macieja 23
Wedelstedt Krzysztof von Reichenwald,
s. Sylwestra 23
Wedelstedt Krzysztof z Pietrzykowów st. 23
Wedelstedt Krzysztof z Pietrzykowów,
s. Krzysztofa st. 23
Wedelstedt Maciej z Pietrzykowów 23
Wedelstedt Mikołaj z Pietrzykowów,
s. Krzysztofa st. 23
Wedelstedt Piotr ze Stołczna 61
Wedelstedt Sylwester 23
Wedelstedt Urszula, c. Piotra ze Stołczna,
1v. ż. Wacława Lubodzieskiego, 2v. ż.
Jana Werdy 61, 73
Wedelstedt Zofia, c. Macieja, 1v. ż. Erazma
Borowskiego, ławn. ziem. michał., 2v.
ż. Jana Gorzuchowskiego 23
Wedelstedt Zuzanna, c. Piotra ze Stołczna,
klaryska bydgoska 61
Wedelstida zob. Wedelstedt
Wedelstyda zob. Wedelstedt
Wedelszted zob. Wedelstedt
Wedyge Krystian 82
Weitenhagen zob. Grzęzno
Wejher Anna, c. Dymitra, 1v. ż. Andrzeja
Grudzińskiego, 2v. ż. Pawła Gembickiego 29, 84
Wejher Dymitr, s. Ernesta sty nowodworskiego i puckiego 29
Wejher Ernest, sędzia ziem. lęborsko–bytowski 85
Wejher Ernest, sta nowodworski, pucki 29
Wejher Franciszek, s. Ernesta, sta hamer
sztyński 85
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Wejher Jakub, wda malb. 61, 69, 76
Wejher Jan Jakub, wda chełm. 22, 29
Wejher Melchior, wda chełm. 29
Wejher Mikołaj, s. Jana Jakuba 22, 29
Wejher Zofia, ż. Jana Potulickiego 29
Wejherowo, m. 84
Welwerjan, mieszcz. chełm. 87
Wełna Jakub, kołodziej z Chełmży 66
Werda Anna, ż. Jerzego Klińskiego 75
Werda Barbara, ż. Samsona Garczyńskiego
110
Werda Jan, pkom. pom., sta nowski 50
Weslowa zob. Latalska Elżbieta z Łabiszyna
Wessel Baltazar 28
Weyher zob. Wejher
Węgierski Wojciech, ks., prob. sztumski 20,
21
Węgrowo, pow. grudziądzki, woj. kujawsko–pomorskie 55
Węsierska Marianna Dułak, ż. Bartłomieja
Gruchała Węsierskiego 101
Węsierska Marianna Gruchała 101
Węsierski Bartłomiej Gruchała z Węsior
101
Węsierski Jakub Cieszyca 65
Węsierski Jan Gruchała 65
Węsierski Jan Gruchała, s. Bartłomieja 101
Węsierski Marcin Gruchała 65, 101
Węsierski Michał Gruchała z Węsior 101
Węsiory, pow. kartuski, woj. pomorskie 88,
101
Wętfie, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 83
Wężyk Anna Teresa, ż. Michała Działyńskiego 108
Widlicka Zofia, ż. Krzysztofa Jaworskiego 26
Widziski Krzysztof 4
Wiecki Wojciech 97
Wiedeń, m. 85
Wielka Łąka, pow. golubsko–dobrzyński,
woj. kujawsko–pomorskie 49
Wielki Buczek, pow. złotowski, woj. wielkopolskie 61
Wielki Garc, pow. tczewski, woj. pomorskie
15
Wieluński Paweł 1
Wien zob. Wiedeń

Wierzbowo, pow. działdowski, woj. warmińsko–mazurskie 9
Wierzbowscy 48
Wierzbowska Helena, ż. Juliusza Czapskiego 4
Wierzbowska, ż. Jana Kitnowskiego 14,
24
Wierzbowska, ż. Jana Pieczewskiego st. 8
Wierzbowski Mikołaj 48
Wierzbowski Samuel st. 78
Wierzbowski Samuel, s. Samuela st. 78
Wierzchowo, pow. człuchowski, woj. pomorskie 70
Wierzchucin, pow. bydgoski, woj. kujawsko–pomorskie 15
Wiesiołowska Barbara, ż. Jana Krzysztofa
Bystrama 60
Wiesiołowska Katarzyna, c. Marcina, ż. Aleksandra Bąkowskiego 74
Wiesiołowska Regina, ż. Jerzego Bartlińskiego 74
Wiesiołowska Zofia, c. Jana, ż. Szymona
Piwnickiego 35
Wiesiołowska Zofia, dwórka Ewy Konstancji a Bessen Zawadzkiej 54
Wiesiołowski Jan 35
Wiesiołowski Jan st. 74
Wiesiołowski Jan, klan elbl. 54
Wiesiołowski Jan, s. Jana st. 70, 74
Wiesiołowski Marcin 74
Wiesiołowski Stanisław, sędzia ziem. świec.
35
Wiesiołowski Tomasz 74
Wiesiołowski Zygmunt 67, 74
Wieszczycki zob.
Wietrzychowski Jerzy 9
Wiewierska Elżbieta, ż. Jana Kęsowskiego
106
Wiewierski Stanisław, s. Szczęsnego 37,
52
Wiewierski Szczęsny, dzierżawca stwa golubskiego i brodnickiego 37
Więcbork m., pow. sępoleński, woj. kujawsko–pomorskie 16
Więckowski Adam 19
Więckowski Jakub z Więckowa, s. Łukasza
91
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Więckowski Jan, s. Adama, żupnik bydgoski 19
Więckowski Łukasz 77, 91
Wilczewska Marianna z Badla, ż. Jana
Kalksteina 96, 107
Wilczewski 11
Wilczewski Jan 87
Wilczewski Jan z Chojna 107
Wilczewski Maciej Sudek, s. Jana, ławn.
ziem. malb. 87
Wiliński Paweł, służący Hieronima Bystrama 3
Wilkostowska Agnieszka, ż. Stanisława
Tomickiego st. 86
Wilkowo, pow. kwidzyński, woj. pomorskie
52
Wilkowska Barbara, ż. Walentego Kukowskiego 37
Wilkowski Jerzy 52
Wilkowski Michał, s. Jerzego 52
Winkiel, mieszcz. nowski 105
Wirszowice zob. Wierzchowo
Wirzbowo zob. Wierzbowo
Witkop Anna Katarzyna, ż. Marcjana Szeliskiego z Krastud i Hogendorfu 108
Witkowska z Bystramów Zofia zob. Bys
tram Zofia
Witkowski Mikołaj 3
Witkowsky zob. Witkowski
Witosławska Zofia, ż. Jana Potulickiego 29
Witosławski Janusz, klan inowr. 29
Witosławski Krzysztof 2
Witosławski Wojciech z Sielec, s. Krzysztofa 2
Wittfeld zob. Biała
Wituski Władysław Konstanty, pkom. gostyński 63
Wlewsk, pow. działdowski, woj. warmińsko–mazurskie 1
Wlewski Jan, ks., prob. wlewski 17
Wlewski Paweł, mieszcz. radzyński 27
Wlewski Piotr 4
Wlewski Stanisław 17
Wliewski 6
Władysław IV, król Polski 41, 44, 54
Włochy 41
Włocław zob. Włocławek

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Włocławek, m. 34
Włodek Jan 5
Wojanowska Katarzyna, ż. Marcina Berzewiczego 47
Wolffowa, mieszczka wejherowska 84
Wolska, ż. Łukasza Elzanowskiego 106
Wolski Bartłomiej 77
Wolski Jerzy ze Stablewic 23
Wolski Maciej ze Stablewic, s. Bartłomieja 77
Wolski Maciej, s. Jerzego ze Stablewic,
ławn. ziem. chełm. 2, 23
Wolski Piotr, s. Jerzego ze Stablewic 2, 23
Wołczański Andrzej 105
Wołczański Jan Antoni z Linowca 105
Wołkowski Grzegorz, s. Stanisława 27
Wołkowski Matys, s. Stanisława 27
Wołkowski Stanisław 27
Wołłowicz Eustachy, ks., prob. trocki, referendarz JKM 4
Wołoszczyński, sługa Kazimierza Kożuchowskiego 110
Worański 73
Worański Samson 73
Wrocławska Katarzyna 61
Wrocławski 61
Wróblewska Jadwiga, ż. Władysława
Osłowskiego st. 91
Wróblewski Grzegorz 98
Wróblewski, sługa Stanisława Mikołaja
Konarskiego 69
Wrzeszczycki Mateusz, ks., komend. świerczyński 35
Wskrzyński Aleksander, ks., kan. włocławski, prob. norbertanek żukowskich 18
Wulkowska Dorota, ż. Michała Konarskiego st. 41
Wybczyński zob. Wypczyński
Wypczeński zob. Wypczyński
Wypczyńska Anna, c. Wita 19
Wypczyńska Anna, c. Wojciecha, ż. Kazimierza Dziewanowskiego 108
Wypczyńska Elżbieta, c. Wita, ż. Pawła
Chrapickiego 19
Wypczyńska Krystyna, c. Karola, ż. Macieja Wedelstedta 23
Wypczyńska z Krupockich Małgorzata
zob. Krupocka Małgorzata
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Wypczyńska Zofia, ż. Franciszka Trebnica
39, 57
Wypczyński 45
Wypczyński Adam, brat Wita 19
Wypczyński Franciszek z Płóżnicy, s. Macieja 111
Wypczyński Karol 23
Wypczyński Kazimierz, s. Wojciecha 108
Wypczyński Maciej 111
Wypczyński Maciej 42, 73
Wypczyński Stanisław 108
Wypczyński Wit z Krupocina 19
Wypczyński Wojciech z Hogendorfu, s. Stanisława, administrator starostwa sztum.
108
Wypczyński Wojciech, s. Franciszka z Płóżnicy 111
Wysocki Krzysztof 12
Wysocki Marcin 89
Wysocki, sługa Andrzeja Łążyńskiego 86
Wytramowski Zygmunt 9
Xięte zob. Święte
Zabielski, sługa Jana Oleskiego 18
Zadzik Jakub, sekretarz wielki, bp nominat
płocki 18, 22
Zajączkowo, pow. toruński, woj. kujawsko–
pomorskie 105
Zakrzewska Anna von Felden, ż. Macieja
Kostki 11, 43
Zakrzewska Ewa Drywa, c. Macieja 88
Zakrzewska Gertruda von Felden, ż. Przecława Szorca z Bochlina 43
Zakrzewska Małgorzata von Felden, ż. Sebastiana Czapskiego 45, 68
Zakrzewski 21
Zakrzewski Jan Drywa, s. Macieja 88
Zakrzewski Jan, s. Wojciecha 16
Zakrzewski Maciej Drywa z Borucina 88
Zakrzewski Marcin Zboży, pcz. brzeski 86
Zakrzewski Stanisław Zboży, pcz. inowr.
69
Zakrzewski Walenty Drywa 88
Zakrzewski Wojciech 16
Zalesie, pow. działdowski, woj. warmińsko–
mazurskie 17
Zalesie, pow. toruński, woj. kujawsko–pomorskie 66

Zaleska Anna 17
Zaleska Zofia 17
Zaleski Andrzej Cygenberg 66
Zaleski Jan 35
Zaleski Łukasz 17
Zaleski Łukasz Cygenberg, s. Jana 66
Zaleski Maciej 25
Zaleski Mikołaj 16
Zaleski Mikołaj, s. Łukasza, miecz. ziem.
prus. 66
Zaleski Seweryn 4
Zaleski Tomasz Cygenberg, ławn. ziem.
chełm., pis. ziem. chełm. 5, 19, 66
Zaleski Wacław z Zalesia 17
Zaleski Władysław z Rakowca 81
Zalewski Lenart 1
Załuski Fryderyk 9
Zamorski Stanisław 44
Zapendowski Aleksander z Gorzuchówka 66
Zarzeycki, sługa Jana Działyńskiego, wdy
chełm. 55
Zaskocz, pow. wąbrzeski, woj. kujawsko–
pomorskie 94
Zautzman Abraham, rotmistrz 85
Zawada Adam 102
Zawadzki Andrzej, ks., rektor kolegium
jezuickiego w Toruniu 42
Zawadzki Jan I, sędzia ziem. ciechanowski
54
Zawadzki Jan II, s. Jana I, wda parnawski
54
Zawadzki Jan III, s. Jana II, pkom. parnawski 54
Zawadzki Jan IV, s. Jana III 54
Zawisza Adam 4
Zbąska Zofia, ż. Stanisława Potulickiego 29
Zborowska Elżbieta Anna, ż. Piotra Opalińskiego, krajczego kor. 29
Zbrachlin, pow. świecki, woj. kujawsko–pomorskie 103
Zbyszek Wojciech 13
Zbyszewski Andrzej z Chojt 59
Zdunowska Dorota, ż. Stanisława Borowskiego 102
Zdunowski Andrzej z Żyglądu 36
Zdunowski Sebastian, s. Andrzeja z Żyglądu 36
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Zebrzydowska Zofia, c. Mikołaja wdy krakowskiego, 1v. ż. Macieja Smoguleckiego, 2v. ż. Stanisława Niemojewskiego 15
Zebrzydowski Andrzej 16
Zebrzydowski Kasper, s. Andrzeja 16
Zebrzydowski Mikołaj, wda krakowski 15
Zegartowice, pow. chełmiński, woj. kujawsko–pomorskie 48
Zegartowska Anna, c. Krzysztofa, ż. Wojciecha Lichtiana 14
Zegartowska Małgorzata, ż. Jakuba Dorpowskiego 7
Zegartowska Regina, ż. Szczęsnego Rudnickiego 48
Zegartowski Bartłomiej z Zegartowic,
s. Krzysztofa 14, 48
Zegartowski Krzysztof 14
Zegwierski zob. Zęgwirski
Zembrzuska Zofia, ż. Baltazara Strubicza 92
Zembrzuski 99
Zemecki Zygmunt 55
Zębowo, pow. toruński, woj. kujawsko–pomorskie 51, 72
Zębowska Katarzyna z Bukowca 83
Zębowska Marusza, ż. Wacława Kawieczyńskiego 31, 50
Zębówiec, pow. toruński, woj. kujawsko–
pomorskie 70
Zęgwierski zob. Zęgwirski
Zęgwirska Zofia, c. Tomasza 25
Zęgwirski Maciej 25, 35
Zęgwirski Tomasz, s. Macieja 25
Zęgwirski Wawrzyniec, s. Macieja, podstarości lipnowski 35
Zgorzałe, pow. kartuski, woj. pomorskie 88
Zieleński Wojciech Alojzy 69
Zielezno zob. Żelazno
Zieleźnicki Andrzej 9
Ziółkowski Stanisław 27
Złakowo, pow. sławieński, woj. zachodniopomorskie 85
Znaniecki Marcin z Hogendorffu, s. Pawła 111

Indeks osób, zgromadzeń i miejsc

Znaniecki Paweł z Zaskocza 52, 111
Znenensis Dobrogost, dominikanin 69
Zoravius Sebastian, ks., komend. w Nawrze
i Trzebczu 23
Zordzie Stanisław 76
Zubrzyc Bogumiła, ż. Krzysztofa Michorowskiego z Miran 46
Zuman 70
Zuzanna, służąca Anny z Kalksteinów
Osłowskiej Kożuchowskiej 110
Zwagierk Jan, mieszcz. kościerski, starszy
ławy 89
Zychcka Elżbieta, ż. Kaspra Sampławskiego
79
Zychcka Eufrozyna, ż. Krzysztofa Niesiołowskiego 89
Zychcki Jan z Łąkiego 79
Zygmunt III Waza, król Polski 18
Żalińska Dorota, c. Samuela, ż. Mirosława
Konarskiego 68
Żalińska Izabela, ż. Piotra Bąkowskiego 70,
74
Żaliński Samuel 68
Żarnowiec, pow. pucki, woj. pomorskie 84,
99
Żelazno, pow. olsztynkowski, woj. warmińsko–mazurskie 9
Żelisławska Katarzyna, ż. Jana Szorca 20
Żelski Stanisław, cześnik ziem. dobrz. 55
Żeromski zob. Żuromski
Żmijewski Jan, ks., wikary brodnicki 13
Żmijewski Klemens, sołtys łążyński 27
Żukowski Jakub 83
Żukowski Jan, s. Macieja 12
Żukowski Maciej z Żukówka 12
Żuławka, pow. gdański, woj. pomorskie 29,
70, 74
Żuromski (Żeromski) Stanisław, ławn. ziem.
mirachowski 88
Żuromski Jan 88
Żuromski Maciej, s. Jana 88
Żywiołek, mieszcz. kowalewski 105
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Testamenty
szlachty Prus Królewskich
z XVII wieku

Testamenty

Niniejsza publikacja, zawierająca edycję stu jedenastu testamentów
szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, stanowi przyczynek do
dalszych badań nad nowożytnym społeczeństwem Rzeczypospolitej.
Jest kolejną z prac prezentujących zbiór dokumentów testamentowych
w układzie określonym kryteriami: grupa społeczna — terytorium —
czas — źródła. Jest to jednak pierwsze tego typu wydawnictwo, które
obejmuje pomijaną do tej pory szlachtę prowincji ściśle związanej
z Koroną od II połowy XV wieku. Wypełnia więc częściowo lukę
w badaniach nad stanem szlacheckim Prus Królewskich, dostarczając
uczonym „surowy” materiał do dalszego wykorzystania w badaniach
nad społeczeństwem XVII wieku i jego kulturą materialną.
Wydawcy zdecydowali się opatrzyć testamenty obszernym
aparatem naukowym, pokazującym kontekst publikowanych źródeł.
Dzięki niemu dowiadujemy się o nieoczywistych na pierwszy rzut oka
związkach osób występujących w testamentach. Dołożyli też wszelkich starań, by dokonać identyfikacji pojawiających się w nich postaci
i w większości wypadków starania te zakończyły się powodzeniem.
Publikacja jest więc jednocześnie ogromną bazą danych szlachty Prus
Królewskich, uwzględniającą osoby znane dotychczas wyłącznie ze
źródeł i po raz pierwszy zaistniałe w druku dopiero w tym zbiorze
testamentów. Zgromadzone tu informacje powinni docenić więc nie
tylko historycy, ale również miłośnicy historii lokalnej, amatorsko badający dzieje „małych ojczyzn” lub odtwarzający losy rodzin zamieszkujących obszar dawnych Prus Królewskich.
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