
Ja Jan Kazimierz Kukiel ziemianin Jeº Kr’ mo�ci z woiewodztwa    
Połockiego y minskiego czynimy wiadomo y zeznawam  
Sam na Siebie tym moim listem dobrowolnym zastawnym  
zapisem komu by o tem wiedzie� nale�ało i� ku pilney A  
gwałtowney moiey Potrzebie wziołem y po�yczyłem y R�- 
koma moiemi własnemi gotowey A R�kodayney sumy to  
iest złłotych Polskich Trzysta u ziemian Jeº Kr’ mo�ci wo- 
iewodztwa minskieº u Jeºm Pana Pawła Dominika Plewa- 
ki y u samey Jm Pani Zuzanny Szaniawskiey Pawłówey  
Plewakowey w którey wyp. pomienioney sumie zawiodłe  
y zastawiłem Sw� własn� cz��� nazwaney mai�tnio�ci Tru- 
sowicz Bud�kowskich w wództwie minskim le��cych mnie z ro- 
wneº działu od Ichm Panów Braci moich Rodzonych Do- 
stał� a nam Po dobrodzieiach Rodzicach Sukcesiwe spa- 
dł�, któr� za sw� wy�ej pomienion� cz��� Trusowicz Bu- 
d�kowskich  Kukielowskich ze wszystkiemi od mała do wie- 
la Przynale�no�ciami jako i samym Siedlisku dwornym  
y gumiennym w ogrodach owosczowych, w Rolach Kopnych  
w sadach, w sadzawkach, w lasach, Borach Siano��ciach na  
ró�nych y Poło�onych nad rzek� Konotop� y drug� rze- 
k� Wiazyni� B�d�cemi, z wolnym wst�pem do rzek dla  
łowienia ryb y bicia Bobrów na lat trzy po sobie id�- 
cych którey zastawie rok poczyna w Roku teraznieyszym  
Tysi�c Sze�cset Osiemdziesi�tym w dzie� �wi�teº Jerzego  
�wi�ta Rzymskieº według noweº Kalaendarza a ko�czyc  
si� ma w Roku Da Bóg Przyszłym Tysi�c Sze��set o�m- 
dziesi�t trzecieº takowegosz dnia Swieteº Jerzeº we- 
dług  nowego kal�darza na na który to rok w dniu Przyda- 
ne teº meº Dobrowolneº zastawneº zapisu zarazem y to in- 
tromidi� Przez Jenerała w moc dzier�enia y w spokoy- 
ne u�ywanie od trzech do trzech za to do posesyi Podaiemy  
na którym ex pirowaniu teº terminu lat trzech mam y po- 
winiem b�d� wypł Pomioenion� tu Sum� Ichm spełna a nie po  
cz��ci we dworze y mai�tno�ci Samych ze Ichm nazwaney  
Trusowicz Budzkowskich Sebastyanowszczyzny w woiewodz- 
twie minskim lezacey, wyliczyc y ten swoy dobrowolny  
zastawny zapis oswobodzic a Przed przypadnieniem odkupna: 



Za niedziel dwana�cie mam Ichm’ obwie�cie, a za nie o ku-   
pnem na tem terminie od trzech do trzech lat Ichm’ maj� 
dzier��cyemi, Warui�c razem Ichm’ i� je�liby Przypadła  
na Potrzeba Indziey tedy zatym�e zapisem komu 
Puscie y zastawie Ichm’ wolno b�dzie roszczenia ia ku  
�adnej Przeszkody czyni� nie mam, warui�c y w tym. 
Je�liby w roku przym rokuna tym moim gruncie od {mnie} 
Ichm’ zastawionym �yto Samych albo Poddanych Ichm’ 
y ktoby kolwiek za pozwoleniem Ichm’ zasiał l{ub} 
Po okupnie spokoynie bez �adnego zatrudnienia {dozwolo-} 
no zdi�� b�dzie, je�liby tesz Pasieki nowe rozr�b{ane}  
były tedy wolno Ichm’ y po okupnie a� do zdi�cia {} 
korzeni zbo�a za�ywa�, y w tym warui�c Je�liby do  
budynek był pobudowany albo poddany osadzony 
na Ichm’ komu Si�� trzeba abo litesz do siebie Ichm’ {b�-} 
dzie, Podatki Skarbowe wszelakie któreby za Dzie{...} 
nia Ichm’ były uchwalone które Sami Ichm’ do Po- 
Poborów mai� oddawa� według pokazanych kwi{tów} 
mam Ichm’ na tym �e terminie wszystko zapłaci�  
by kto w takowe grunta lasy siano��cia ust�pował y po{rz�dek} 
czynił zadaniem �ade jako samym Ichm’ y kaz{...} 
Ichm’ Dzier��ceº mam swoym własnym kosztem zast�po{wa�}  
tak wiele razy ile by teº Potrzeba okaza� miała,  
r�k� ni�ej pomienion�, A je�libym ia Kukiel Przep{...} 
ni�szy k inszego listu Dobrowolneº zastawneº zapi{su w,}  
którym kolwiek  paragrafie naruszył y dosy� nie {zado�� uczy-}  
nił za ka�de naruszenie y niedosyc uczynienie Da{m} 
Siebie Sameº wolno�� y Forum zapozwa� do wszela{kiego s�-} 
du y prawa ziemskieº grodzkieº y S�du główneº {...} 
natneº, a Swep Bo�e Iteregnum do S�du kapt{urowego} 
w który chc�c termin Powiatu albo województwa Rokiem 
by naykrótszym, a zakazem zakaza� za weydni prz{..} 
w�, a ja B�d� oto zapozwany lubo zakazem {...}  
si� �adnych namnieyszych obron Prawnych nie uz{...} 
ani �adneº Forum nie excypui�c mam stawa� a stro{...} 
w �adn� nie wkraczai�c Controwersi� takow� �a{...}    Ichm’ 



wa�no�� Samey fortuny wynosi to iest złotych Polskich    
Trzysta y szkody nakłady prawne nagrodzi�. A Po zapłace_ 
niu zar�ki by y kilkakro� Przecie ten moy List Dobrowol- 
ny zastawny zapis a� do zupełneº okupna przy zupeł- 
ney mocy u ka�deº S�du y prawa ma zostawa� I na som Ja  
Ja Jan Kazimierz Kukiel dałem ten moy List Dobrowolny  
zastawny zapis teºm Panu Pawłowi Dominikowi Ple- 
wakowi y Samey Im’ Pani Zuzannie Szaniawskiey Plewa- 
kowey pod piecz�ci� y z podpisem r�ki mey własney tak�e  
Pod piecz�ciamiy z podpisami r�k Ichm’ Panów Pie- 
czetarzów ode mnie oczewisto uproszonych ni�ey wyra�o- 
nym Pisan TrusowiczachRoku Tysi�c Sze��set o�mdzie- 
si�teº msca Marca Dnia Dwudziestteº Czwartego. 

 

Ustnie i 
oczewidno 
proszony 
Piecz�tarz  
Bucko 

Ustnie i 
oczewidno 
proszony 
Piecz�tarz od 
Janusz Kukiel 

Ustnie i oczewidno 
proszony piecz�tarz 
do tego prawa 
zastawnego przy 
pieczeci i R�k� moi� 
podpisał  
Stanisław Zan 


