Oblata Testamentu niegdy Wielmożnego Zaręby
W imię Oyca y Syna y Ducha Świętego, amen. Ja, Szymon Zaręba będąc z woli
Pana Boga chorobą śmiertelną złożony, jednakże przy dobrej pamięci i zmysłach
zostający, Sakramentami Boskiemi na szczęśliwą drogę wieczną obatrzony, taką
moią dyspozycyą ostatnią czynię: naprzód ciało leguię ziemi, które się z niej
wzięło, duszą nieśmiertelną oddaię Panu Bogu y protekcyi Matce Nayświętszey y
Aniołowi Stróżowi duszy mojej. Fortuną zaś moią y wszelkiemi ruchomościami
tak dysponuię: naprzód z grątu cokolwiek się może znaydować to wszystko Imć
Panu Stanisławowi Zarębie synowcowi memu leguię y zapisuię wiecznemi
czasy, z inwentarza zaś wołu jednego na pochowanie ciała mego grzesznego y na
Mszę Świętą y obrządek kościelny, drugiego wołu przedać y za duszę moią na
chwałę Panu Bogu dobrze uczynić, jałowicze na żałobny obiad zabić, krowę na
potrzebę domową obrócić, cielaka Panu Dominikowi Przeździeckiemu leguię y
zapisuię, długu zaś znajduje się co mi winno:
Pan Szymon Stokowski ze Stokowa winien tynfów trzynaście,
Pan Krysztof Przeździecki tynfów trzy, szustaków dwa,
Maciey Dmochowski tynfów cztery, które długi zlecam Panu Stanisławowi
Zarębie synowcowi memu odebrać y Piotrowi Tymińskiemu talar bity oddać, a
wołu odebrać, reśtę za duszę moią obrócić z krescencyi1 różney cokolwiek się
może znaydować, to na żałobny obiad za duszę moią dla Xięży, ubóstwa y
sąsiadów. Reśtę ubogim do szpitalów pomiarkowawszy rozdać, żeby Pana Boga
prosili za duszę moią. Z sukien zaś znajduje się kontusz y dwa żupany y to leguię
Panu Stanisławowi synowcowi memu, którego obowiązuje Ranami Boskiemi żeby
mię w upatku moim ratował y doglądał y do śmierci dochował y jeżeli mię Pan
Bóg zbierze, żeby ciało moie po Katholicku pochował y na duszę moią pamiętał,
którą dyspozycyi takiego waloru mieć chcę, iakby przed aktami grodzkiemi lub
ziemskiemi była uczyniona y roborowana. Co się działo przy przyiaciołach y
sąsiadach niżej wyrażonych, dnia drugiego stycznia roku tysiącznego
siedmsetnego szeździesiątego trzeciego w Przeździecku Dworakach, na co się
podpisuię w słabości zostaiący ręką trzymaną
Szymon Zaręba kładę krzyż +
Walenty Przeździecki ręką trzymaną kładę krzyż +
Jakub Rykaczewski kładę ręką trzymaną krzyż +
Dominik Przeździecki ręką trzymaną kładę krzyż +
Paweł Przeździecki przyiaciel proszony manu propria2

1 plony uzyskane w ciągu jednego roku w gospodarstwie rolnym
2 ręką własną

U Wielmożney Imci Pani Starościny Nurskiey pozostałych zasług należy mi złotych
sto, które zlecam y leguię Imci Xiędzu Gutowskiemu, dziekanowi andrzeyowskiemu
za duszę moią do odebrania.
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