
Oblata testamenti Nobilis Dominici Kraiewski

Laudetur Jesus Christus. In saecula saeculorum amen. W imię Oyca y Syna y Ducha 
Świętego amen. Ja, Dominik Kraiewski będąc od Naywyższego Pana Boga cięszką 
chorobą y słabością nawiedzony y nie czuiąc polepszenia zdrowia swego, iednak na 
umyśle y doskonałym rozumie zostaiąc, z łaski Boga Naywyższego w Troycy Świętey 
Jedynego, a że kto się rodzi umierać musi y w teyże Wierze Katolickiey pragnę 
umrzeć. Duszę moię Panu Bogu w Troycy Świętey Jedynemu, Nayświętszey Pannie 
Maryi Opiekunce moiey, Patronom moim y Anjołowi Srużowi y wszystkim świętym 
oddaię y polecam. Ciało moie, aby w kościele podług zwyczaiu Parafialnym 
Troszyńskim było pochowane y Żony moiey upraszam, o to czyniąc woli moiey 
takową dyspozycyą, a że nie mogę iechać do Grodu Ostrołęckiego dla wielkiej 
słabości zdrowia, więc tym Testamentem Żonie moiey Franczysce z Dobkowskich 
Kraiewskiey powtórnego małżeństwa, dla konserwacyi Dzieci moich z nią 
spłodzonych, którem odebrał z rąk Imć pana Kalixtego, brata rodzonego jey złotych 
polskich sto dico N. 100 y rekompensynie zapisał, tedy zapisuię na tey części przeze 
mnie nabytey od Świętey Pamięci nieboszczyków Kazimierza y Maryanny 
Budziszewskich y na siedlisku tymże z stodółką y spichlerkiem na tymże siedlisku 
postawionymi y na Kraiewie dziedzistwa mego, co na moie Dzieci przypadnie, z 
inwentarza wołów para zostaie, jednego Żonie płowego, a drugiego Córce Katarzynie 
czerwonego, krów dwie, jedną Żonie gniadą, a drugą Córce Katarzynie, koni para, 
klacz Żonie zrzebną, a podiezdta Córce Katarzynie, owiec pięcioro, dwie starych z 
jagniętami, białą i czarną Żonie, a Katarzynie Córce troie z jagniętami, świni dwoie, 
świnkę i wieprzka roku niemaiące Żonie, w zbożu zaś gołym takowe czynię 
rozrządzenie, gołego zboża, co iest aby Żona z Córką y jarzynę wespuł zasieli z pola 
tak jarzynnego jako y ozimnego, wespuł dzielili się Żona z Córką, sprzęty domowe 
przy Córce zostawać powinny, obowięzuię y obliguię tym Testamentem Córkę moię 
Katarzynę, aby pamięć miała na te Dzieci z Żoną powtórną spłodzone y Żonę moię w 
niwczym nie krzywdzili y zgodnie z sobą żyli. Który Testament potwierdzaiąc przy 
Przyiaciołach przy tym będących, podpisem moim ręką własną podpisuię się. Działo 
się w Repkach die 22 Martij anno Domini 1774.

Dominik Kraiewski manu propria

Bartłomiey Mierzeiewski przy tym będący kładę krzyż

Mateusz Chełstowski przy tym będący kładę krzyż

Maciey Trzaska przy tym będący kładę krzyż 
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