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Stefan Plewaka starosta kołoboryski czyni� wiadomo tym moim 
wieczystym darownym zapisem Im�Panu Kazimierzowi Plewakowi 
synowi mojemu danym na to = i� Ja b�d�c dziedzicem maj�tno-
�ci Bokontyszek z Attynencyami/* w Xi�stwie �mudz w powiecie 
korkla�skim sytuowanych w naturze pojezuickiey y za Dyplom-
m� pod dniem dwunastym lipca roku tysi�c siedemset siedem-
dziesi�t czwartego mnie, y sukcesorom obojey płci słu��ca według 
nauki prawa dobra pojezuickie rozrz�dzaj�cego przez urz�do-
w� tradycyj� objowszy, y przez czas całej spokojnie u�ywa-j�c; z 
affektu mojego oycowskiego przez wzgl�d na zasługi syna moje- 
go, y z mocy dozwalaj�cego powszechnym w narodzie prawem wła-
sno�ci�  swoj� szafunku takow� mtt�� Bokontyszki poJezuick� 
ze wszystkiemi jey attinencyjami, po�ytkami, wsiami, intratami, 
owo zgoła z tym wszystkim, co tylko przez Dyplomma nada-
nym mi zostało, y w czasie aktorstwa mojego przybyło, y u-
lepszyło si�, nic z tey maj�tno�ci nie uimuj�c, ani wył�czaj�c 
wyra�onemu Synowi mojemu Kazimierzowi Plewakowi wie-
czno�ci� daj�, darowuj�, y zapisuj�, sobie samemu ni komu y 
sukcesorom moim obojey płci �adnego przystempu salwy 
y regresu niezachowuj�, y �e wzrusza� nigdy tego prawa 
niemam ewikuy� na wszelki maj�tek móy wnosz� y opi-
suj�. Wolen tedy Im� Pan Kazimierz Plewaka takow� maj�-
tno�ci� według woli, y upodobania, rz�dzi�, przeda�, da�, daro-
wa�, do�ywociem lub zastawem komu chc�c zawodzi�, a Ja 
w najmnieyszym punkcie czyni� przeszkody, y �adnego in-
terpretowania nie mam, y sukcesorowie moi nie b�d� mo-
gli. I na tom dał przy JWW Piecz�tarzach to moje wie- 
czyste prawo z podpisem r�ki mey. Pisan w Wilnie 
roku tysi�c siedemset osiemdziesi�t trzeciego msca mar-
ca dziesi�tego dnia.
Stefan Plewako
Sta Kołoboriski
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Ustnie y oczewisto proszon piecz�tarz
do tego dobrowolnego wieczystego darownego
ribu {?} od Wo P. Stefana Plewaki starosty
kołoboryskiego na dobra Bukontyszki ________
 Xstwie �mudzkim Powiecie Korkla�skim
j�ce ____ Panu Kazimierzowi Plewakowi
______ Kołoboryskiemi synowi danego podług
prawa podpisuje si� Jerzy ______ Goy�ewski {?} 
  _______________ Xstwa �mudzkiego

Ustnie y oczewisto proszon piecz�tarz od osoby
wyra�onego do tego wieczystego darownego zapisu
Dobra Bukontyszki wydanego podług prawa podpi-
suje si� Jan Gobiatt Piwniczy Xstwa �mudzkiego




