Actum In Ostrołęka Feria Secunda Postridie Festi S.S. Simonis et Judae
Apostolorum Anno Domini 1770mo [29.10.1770 r.]
Oblata Testamenti
W Imię Oyca i Syna i Ducha Świętego Amen. Ja Kunegunda po niegdy
Świętey Pamięci Panu Marcinie Sokołowskim y Ewie z Dobkowskich wespół
małżonków zpłodzona Córka, Pana Jakoba Zaorskiego Żona, w Wierze Świętey
Katolickiey wychowana, w teyże wierze samey umierać pragnę. Duszę zaś
moię Bogu Naywyższemu, od którego stworzona iestem oddaię
oraz Przenayświętszey Maryi Pannie y Aniołowi Stróżowi moiemu Protektorowi
Grześników, tudzież y wszystkich Świętych Patronów moich biorę na pomoc
moię y Im się oddaię. Ciało zaś moie z Ziemi wzięte także ażeby było przy
Kościele Parafialnym Piskowskim pochowane od męża mego, żeby o Duszy
moiey pamiętał, a Ja maiąc wzgląd na oczywisty Expens tegoż męża mego mam
pamięć za przyglądanie Jego, że mię szczerze przygląda y już się wykosztował
około mnie niemało tak z pieniędzy iako też zboża y drobiu do ostatniego się
wyciągnął, zaczym Ja maiąc Zapis w Grodzie Ostrowskim od tegoż Pana Jakoba
Zaorskiego męża mego zapisaną Summę teyże Summy swoiey zapisaney
zpuszczam Złotych Polskich Sześćdziesiąt Mężowi Swemu y Sukcessorom
Jego, że mię ma w pamięci w moim upadku y Pomienionego męża mego żeby
żaden moy Przyiaciel niemiał w tym nadziei żeby się ten zpust dostać, ale Tym
Testamentem dokładam, żeby się odważył poruszyć Jego samego albo
Sukcessorów pod drugą tylkąsz Summą zpuszczoną tym Testamentem
zobowiązuię przy Bracie swoim Rodzonym y Przyiacielach na tenczas będących
na co się podpisuię dla lepszey wiary y wagi iako nieumieiąca pisma ręką
trzymaną Konegunda Zaorska. Działo się w Milewie Tosiach Anno Domini
Millesimo Septingentesimo Septuagesimo Die Vigesima Nona Octobris.
Dominik Głażewski przyiaciel będący daię krzyż
Marcin Chrostowski Przyiaciel będący daię krzyż
Paweł Milewski Przyiaciel będący daię krzyż
Michał Woysz Przyiaciel proszony manu propria
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