
Inwentarz  ruchomości  i  nieruchomości  po  szlachetnym  Walentym  Kraszewskim  z
Sienicy-Pierców, sporządzony 13 października 1768 r. przez wdowę po nim, Joannę
ze Stokowskich, natenczas żonę Macieja Rostkowskiego, zaoblatowany przez tegoż
Rostkowskiego w środę 19 października 1768 r. w księdze grodzkiej nurskiej, seria
relacje,  oblaty,  sygn.  40,  na  kartach  611-612v,  przepisany  przez  Marcina
Radziszewskiego w 2019 r.

Inwentarz rzeczy ruchomych i nieruchomych po świętej pamięci nieboszczyku
Jegomości  Panu  Walentym  Kraszewskim,  przez  Jejmość  Panią  Joannę  ze
Stokowskich,  pierwszego  małżeństwa  pomienionego  Jegomości  Pana  Walentego
Kraszewskiego,  powtórnego  zaś  teraźniejszego  Jegomości  Pana  Macieja
Rostkowskiego małżonkę, panią wianną i dożywotnią, dnia trzynastego października
Roku Pańskiego 1768 przy asystencji męża i bytności niżej podpisanych Ichmościów
Panów Przyjaciół spisany w ten niżej opisany sposób.

Najprzód wołów para jedna. Krów dwie, jedna z cielęciem, a druga jałowa,
trzecia jałowica w trzecim roku. Koń jeden kasztanowaty podstarzały dobrze, drugi
zrzebiec1 gniady w trzecim roku. Owiec pięcioro starych, młoda jedna. Świni starych
rodzajnych dwie i  wieprzów trzech.  Gęsi  pięcioro,  kur starych sześcioro.  Pszczół
ulów sześć, pustych zaś ulów dwadzieścia pięć.

Budowiska.  Najprzód  budynek  ze  wszystkim dobry,  z  alkierzem w  tymże
budynku.  Drzwi  u  izby  na  zawiasach,  u  alkierza  na  biegunach.  Okien  dwie  w
drzewianych ramach, w alkierzu okienko małe jedno. W sieni komórka i okienko
jedno. U sieni drzwi dwoje na biegunach i u komórki na biegunach. Chlewek mały
przy budynku reparacji potrzebujący. Stodół dwie: jedna z jednym sąsiekiem, druga z
dwoma sąsiekami.  W jednym sąsieku  na  połowie  spichlerz  i  poszycie  na  tychże
stodołach dobre ze wszystkim. Chlewów trzy, czwarty mały potrzebujący reparacji.
Spichlerz  osobliwy w sadku bez pułapów i  bez drzwi.  Tarcic gotowych do tegoż
spichlerza  na  pułapy  siedemnaście  po  trzy  sążnie,  a  cztery  u  Pana  Ignacego
Dmochowskiego.  Stępa nożna2 jedna.  Socha ze wszystkimi  żelazami i  sośnikami.
Żarny  jedne,  paprzyca3 drewniana,  wrzeciono  żelazne.  Wóz  z  wasągiem4.  Osie
podośkowane ze wszystkim dobre. Sanie jedne. Kłodów dużych dwie i małych dwie.

1 Źrebak.
2 Stępa - przyrząd do tłuczenia, kruszenia czegoś, najczęściej do obtłukiwania lub miażdżenia ziarna; rodzaj 

prymitywnych żaren.
3 Paprzyca – poziome żalazo pod kamieniem młyńskim, w którym obraca się pionowy żelazny czop, stanowiący oś 

kamienia.
4 Wasąg – umocowany na osiach kosz stanowiący wnętrze bryczki, wozu itp.
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Trzynok5 do piwa robienia. Koryt dwie do wieprzów oprawiania. Kopań6 duża jedna i
małych  dwie.  Baryłka  do  piwa.  Stolik  okrągły  z  szufladą.  Skrzynia  jedna  do
zachowania sukien.

Zboża  giętego[?]  żyta  korzec  jeden,  grochu  półkorcze,  gryki  półkorcze.
Słoniny połeć i sadło jedno. Zasiewy tak ozime, jako i jare, ze wszystkim dobrze
zasiane. Toporów dwa: jeden mniejszy, drugi większy. Piła poprzeczna jedna, druga
mała ręczna do szczepienia drzewa. Świder duży jeden. Młotek i babka7 do klepania
kosy.  Kosa  jedna  z  pierścieniem.  Lada8 z  żeleźcem.  Sierpów  cztery  dobrych,
siekaczka, rydel nieosadzony. Pieśnia9 do ulów wyrabiania i cieślica10. Szabla oprawy
potrzebująca. Ogród jeden, w którym sadków dwa, ogrodzony dobrze wkoło. Studnia
już  nadrujnowana,  zdrębu potrzebująca.  Który  to  inwentarz  rzetelnie  spisany  bez
najmniejszego  opuszczenia,  a  że  krowa  z  nieukiem  nie  jest  napisana  do  tego
inwentarza, którą jako swoją sobie zostawiłam wraz z nieukiem11, więc tego bydła
dwojga odstępuję i na obiad żałobny konserwuję, którego mam wolą, ile możności,
jak najprędzej sporządzić i też same bydła dwoje na potrzeby żałobne obrócić, i do
dzieci  moich  z  mężem  moim  pretensji  jako  jest  rzetelnie  spisane,  tak  też  ręką
trzymaną,  przy  asystencji  męża  mego  i  niżej  podpisanych  Ichmościów  Panów
Przyjaciół,  podpisuję  się  i  krzyż  kładę.  Działo  się  w  Sienicy-Piercach,  dnia  13
października Roku Pańskiego 176812.
Joanna  ze  Stokowskich  Rostkowska,  przy  asystencji  męża  swego,  ręką  trzymaną
podpisuję się i krzyż kładę +
Maciej  Rostkowski,  jako  mąż  małżonki  swojej  przy  tym będący,  ręką  trzymaną
podpisuję się i krzyż kładę +
Ks. Antoni Stokowski przy tym będący manu propria.
Maciej  Stokowski  swoim  i  Adama,  brata  swego,  imieniem  podpisuję  się  manu
propria.
Antoni Godlewski B.G.O. przy tym będący przyjaciel do podpisu proszony manu
propria.
Ignacy Dmochowski przy tym będący ręką trzymają podpisuję się i krzyż kładę +
Michał Zawistowski przy tym będący ręką trzymają podpisuję się i krzyż kładę +

Objaśnienia do przypisów rzeczowych zaczerpnięte z:  Słownik języka polskiego,
red. W. Doroszewski,  t.  I-XI,  Warszawa 1969 oraz  Słownik staropolski,  oprac.  A.
Krasnowolski, W. Niedźwiedzki, t. I-II, Warszawa 1920.

5 Trójnóg.
6 Kopańka, kopanka – niecka do zaczyniania i wyrabiania ciasta.
7 Babka – małe kowadełko służące do klepania kosy.
8 Lada – drewniana skrzynia, w którą się kładzie słomę przeznaczoną do pocięcia na sieczkę; w niektórych okolicach 

także: cała sieczkarnia.
9 Pieśnia, piesznia – rodzaj żelaznego dłuta zbliżonego do siekiery, służącego do żłobienia w drzewie, np. barci.
10 Cieślica – siekiera używana przez cieślów.
11 Nieuk – młody wół, który jeszcze nie chodził w jarzmie.
12 W dokumencie omyłkowo zapisany rok 1766.
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