/Opis granic wsi Osieczny w jęzku polskim i niemieckim/ zdj nr 531 - 910
Kraj: Galicja
Cyrkuł: Bocheński
Wieś: Osieczany
Dziedziczna Michała Lewieckiego
Fundamenta
podług których dzieło fasjonowania pożytku z gruntu na tym miejscu uskutecznione jest iwiele
każdej obszar, Niwa lub każda część, która od drugich co do produktu i wydatku ziarna jest
różniąca się, tak podług miary, zwierzchniej płaszczyzny, jako też podług pożytku w ziarnie wynosi.
„Nr 207”
/zdj nr 532/
Zawierają się w pięciu Niwach, to jest: 1. Zamłynie, 2. Pasternik, 3. Dąbrowa, 4. Podbulińska, 5.
Zarabie.
& 1. Niwa Zamłynie poczyna się za młynem od drogi ku Banowicom idącej, ciągnie się około
granicy Banowickiej i rzeki Raby, tudzież koło granicy pola Łukasza Sawickiego, a kończy się przy
granicy pola Wojciecha Górki. Grunt tej Niwy jest częścią równy, częścią górzysty, błotnisty i
bagnisty, miejscami kamienisty i piaszczysty, glinczasty z piaskiem i krzemieńcem zmieszany.
W tej Niwie są pola Dworskie i chłopskie, łąki , pastwiska, przykopy, krzaki, staw i sadzawka
nieużyteczna. Tej Niwy grunta posiadacze na zimę częścią pszenicą, częścią żytem zasiewają, na
wiosnę zaś częścią jęczmieniem, częścią owsem, jako się niżej okaże.
Najlepsze.
1. Z pola pod Nr-em topograficznym w tabeli: 42, 55, 57, 65, 67, 70, 71, te na zimę pszenicą a na
wiosnę jęczmieniem zasiewane bywają. Na 1 morg według zeznania przysiężnych i wybranych z
Gromady, wysiewa się korcy 1. garncy 8. pszenicy, a jęczmienia korcy 1. garncy 4 na wiosnę,
przyrodku w pszenicy 1. ziarno wydaje ziarn 3. W jęczmieniu zaś 3 i 1/2 na tych polach, inaczej się
pszenica nie urodzi tylko muszą bydź znawożone.
Suma pańskich gruntów17 morgów i 1291 sążni
chłopskich- 4 morgi 1481 sążni.
Srzednie /średnie/
2. Na polach pod Nr-ami topograficznymi: 23, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 50, 51, 54, 73, 75, 77,
79, sieją na zimę żyto, a na wiosnę owies, według zeznania przysiężnych i wybranych z Gromady
na 1. morg wysiewa się żyta kor. 1. gar. 4., owsa zaś 1 korzec i 16 gar. Przyrodku i ziarna żyta
przynosi ziarn 3., owsa zaś ziarno 1 wyda ziarn 4. Żyto się inaczej nieurodzi, tylko na nawozie
Suma Pańskich grontów40 morgów i 209 sążni
Suma chłopskich grontów
5 morgów i 474 sążnie
-------------------------------------latus
68 morgów i 257 sążni
/zdj nr 533 powtórka powyższego, zdj nr 534 c. d./
Najpodlejsze.
4. Pola pod Nr-mi topograficznymi: 40, 43, 45, 47, te tak dla bagnistego gruntu z rudzawizną z
mieszanego, jako też niektóre dla kamienistego i zcieku wód z pól inszych, tudzież dla
właściwej płonności 2 roki się ugorują a 2 roki się owsem zasiewają na morg 1 wychodzi
owsa na siew korcy 1 garncy 16. Przyrodku zaś nie da ziarno tylko ziarn 2 i 1/2.
Suma Pańskich grontów 23 m 696 i 4/6 sążni.
Łąki
5. Pod Nr-mi topograficznymi w tabeli wyrażonymi 4, 10, 26, 60, 61, te słodkie siano wydają i
potraw na nich bywa. Według uznania przysiężnych z Gromady wybranych mężów, z 1
morga zbiera się fur siana 2 i 1/2, fura waży 385. Po 8 zaś fura 1. Cetnar, fura potrawu waży
384. Tych suma 4 morgi i 977 sążni.
6. A zaś łąki pod Nr topograficznymi 24, 30, 37, 41, 56, 58, 59, 74, 76, dla mokrych grontów i

rudawizny , tudzież bagnisk, kwaśne siano i potraw przynoszą A z jednego morgu zbiera się
siana fura 1.382 i 1/2, fura waży 385. Potrawu z morgu zbiera się fura 1. Fura waży 383.
Tych suma 15 morgów i 1109 sążni.
7. Oprócz łąk pod Nr topograficznymi 33, 34, które tyleż z 1 morgu siana co i pierwsze wydają
a że dla wielkiej mokrości nie tak prędko na nich trawa rośnie i raz tylko ścieżone bywają.
Potrawu na nich nie masz tylko siano kwaśne. Suma tych 0 morgów 1503 sążni.
8. Łąki pod Nr topograficznymi 9, 13, 15, 44, 68, bardzo podły mające grunt, bo się tylko sama
psiarka i chrząstka rodzi, raz tylko te łąkisiekane wywają z przyczyny, że nierychło trawa
urośnie i tej mało bywa, bo z 1. morgu zbiera się tylko 385. Tych suma wynosi 1 morg i
1279 sążni.
9. Pod Nr topograficznym 48 znajduje się pastwisko w jałowcach na nad Rabą kamieniste,
które Raba często zalewa, dlatego wykopane być nie może, bo by pożytku z niego nie było i
woda by go prędzy zabrała, a tak jałowce rozkrzewione tężej ziemię trzymają /zdj nr 535/
trzymają, ale trawa tam bardzo mizerna bywa i ledwo miejscami bydle uskubnąć może,
zaczyn według uznania przysiężnych na 1. morg nie rachuje się, tylko 382.
Tych suma 5 morgów i 823 sążni.
10. Pod Nr topograficznym 22 znajduje się mała sadzaweczka, która tylko jest dla utrzymania
wody, z której do stawu znowu woda wchodzi, ta skalisty ma w sobie gront i choćby
spuszczona była, toby żadnego nie uczyniła pożytku, jako nieużyteczna nie mierzona.
Suma tej Niwy 91 m i 954 sążni, 28 m i 893 sążni.
11. Druga Niwa Pasternik zaczyna się od pola Jana Szydlaka przyległego Wojciecha Górki i
ciągnie się koło drogi ku Trzemeśni idącej i koło granicy Łukasza Sawickiego, około
Dworskich nieużytecznych na biagach? krzaków, tudzież około lasu Dworskiego Na Rogach
zwanego, a kończy się przy drodze od Dworu ku lasowi temuż idącej.
Ta Niwa składa się z ziemi glinkowatej, piaszczystej, krzemyczkowatej, grunta
górne/górzyste/ i potoczyste, gnojenia wielkiego potrzebują.
12. Znajdują się w tej Niwie pola orne Dworskie i chłopskie, łąki, odłogi, brzegi nieużyteczne i
skaliste karczami zarosłe i krzaki.
13. Tej Niwy grunta na zimę niektóre pszenicą zasiewają, ale więcej żytem na wiosnę, także
więcej owsa jak jęczmienia sieją jako niżej:
Pola najlepsze
14. Jako to pola pod Nr topograficznymi 84, 86, 92, 97, 123, 128, 136, na zimę pszenicą, na
wiosnę jęczmieniem zasiewane bywają, jednakże bez nawozu pszenica na nich nie urodzi
się. Na 1 morg według uznania przysiężnych wychodzi na zasiew pszenicy korcy 1. garncy
8, jęczmienia korzec 1. garncy 8. Przyrodku w pszenicy 1 ziarno wydaje 3., w jęczmieniu
zaś 1 ziarno przyniesie 3 i 1/2 , a to ze wszystkim porachowawszy w .?.niej ilości.
Tych suma wynosi 4 morgi 920 sążni.
Średnie.
15. Pola zaś pod Nr topograficznymi 80, 82, 85, 87, 89, 90, 94, 96, 101, 102, 104, 105, 106,
108, 109, 113, 115, 116, 117, 120, 121, 130, 132, 133, 137, 139, 140, 144, 147, 148, te
wszystkie żytem na nawozie posiadacze na zimę zasiewać zwykli a owsem na wiosnę
inaczej żyto nie urodziło by się.
16. Na zasiew 1. morgu wychodzi żyta korcy 1. garncy 4. na zimę. Na wiosnę zaś na 1. morg
owsa wysiewa się korcy 1. garncy 16.
17. grancy.
18. Żyto obrachowawszy ze wszystkim, to jest, z dziesięciną poslednim w średniej ilości i
ziarno przynosi przyrodku ziarn 3. /zdj nr 536/
19. Owies zaś także z jednego ziarna wydaje przyrodku ziarn 4.
Suma pól Dworskich O morgów i 155 sążni.
Suma pól chłopskich 32 morgi i 1537 sążni.
20. Pole dworskie pod Nr topo 107 lubo swojej własności ma gront wcale podły, gdyż z ziemi
rzadkiej gliny składa się i w górzystym leży położeniu, jednakowoż gdyby i dobrze

znawożone było, żyto na nim urodzić by się mogło, ale że Dwór ma inne pola podłe, a te
lepsze od tego na które nawozu dostarczyć nie może, więc to pole puszcza przez 3 lata w
ugor, a w 4-tym roku owsem go zasiewa lecz i on mizerny bywa. Na morg tego pola
wysiewa się owsa korcy 1 garncy 16., ziarn 2 ledwie się urodziło.
Tych suma 4 morgi i 893 sążni.
21. Pod nr topograficznym 81 znajdują się krzaki w brzegu na groncie niezłym, więc te mogą
być wykopane i na pole orne obrócone, o czym posiadacz jest uświadomiony, tych krzaków,
że tylko jest 107 sążni może ich posiadacz w roku 1-szym wykarczować, ale teraz za
pastwisko są fasjonowane. Suma 0 morgów i 107 sążni.
Łąki.
22. Łąki pod Nr topograficznymi 95, 124, 131, te siano słodkie z potrawem wydaje, a na 1.
morg zbiera się siana fur 2 i 1/2, fura waży 385. Potrawu także wydaje z morgu furę 1. 381 i
1/2, fura waży 384.
Tych suma 0 morgów i 1093 sążni.
23. Łąki zaś pod Nr topograficznymi 126, 129, 146, które dla bagnistego grontu i rdzawki,
kwaśne siano wydają i potrawu nie przynoszą, gdyż się raz nierychło siekają, z z morgu 1.
zbiera się siana fura 1 382 i 1/2, fura waży 385.
Tych suma 1 morg i 1101 sążni.
24. Pod Nr topograficznymi 103, 145, łąki podły bardzo grunt mające, gdyż się tylko psiarka i
chrząstka na nich rodzi, dla płonności swojej raz sieczone bywaja.
/zdj nr 538/. Potraw się nie zbiera tylko siano którego z 1. morgu fura 1. Fura waży 385.
Tych suma ) morgów 647 sązni.
25. Pod Nr topograficznym 119, krzaki które lubo pomiędzy polami leżą, jednak dla skalistego i
płonnego gruntu na którym rosną wykopane i na pole nie mogą być obrucone, lecz na
pastwisko zostawione, te krzaki tylko na płot zdatne są, po 381 z morga.
Tych suma 0 morgów i 1775 sążni.
26. Pod Nr topograficznymi 122, 122,5 znajdują się skały nieużyteczne na brzegu bystrym
leżące na których małe krzaki jałowcowe i cierniowe powyrastały, te zaś od dawności nie
rosną trawy także tam nie masz tylko brzost dziki i mech. Pastwiska tam dla bydła nie masz
gdyż tam mało co ziemi tylko skały, więc, jako nieużyteczne nie mierzone są.
Tychże suma 0 morgów 1320 sążni.
Suma tej Niwy 42 morgi 413 sążni pól i 3 morgi 1139 sążni łąk.
27. Trzecia Niwa Dąbrowa zaczyna się za drogą ku lasowi Na Rogach zwanemu, od pola
Dworskiego za browarem leżącego, ciągnie się koło drogi ku Banowicom idącej, koło
granicy Banowskiej i Łęckiej, a kończy się na polu pod Nr T. 223. Franciszka Kęska i
drodze ku Trzemeśni idącej przy granicy Łęckiej.
28. Tej Niwy gronta są górzyste, płonne z glinki rzadkiej częścią z piaskiem grubym, częścią z
pruchnicą zmieszanej, częścią skalistej. Zawiera w sobie Dworskie i chłopskie gronta orne,
łąki, krzaki, las, odłogi i brzegi skaliste nieużyteczne.
29. Najwięcej posiadacze grontów tych zwykli t tej Niwie siać żyta i owsa, ponieważ
pszenicznego gruntu nie masz w niej i tylko na 2. polach sieje się pszenica i jęczmień, jako
niżej okazuje się.
Pola najlepsze.
30. Iż pole pod Nr topograficznym 151, którego ci st 340 sążni i 153, którego jest 44 morgi 830
sążni. Pszenicą na zimę a jęczmieniem na wiosnę zasiewane bywa, jednakże nawożony
musi być ten gront na 1. morg pszenicy wysiewa się korcy 1. garncy 8, jęczmienia także na
zasiew korcy 1. - 8. Ziarno 1 przynosi obrachowawszy ze wszystkim to jest z dziesięciną i
poslednim daje przyrodku zaiarn 3., jęczmienia także 3 i 1/2
Suma Dworskich pól 4 morgi i 1203 sążni.
31. Pole zaś pod Nr topograficznym 153,5 którego jest 10 morgów i 863 sążni, to lubo nie jest z
natury swojej pod pszenicę zdatne, jednakże za dobrą z ugnojeniem uprawą jego na 4.
morgach i 863 sążniach pszenica i jęczmien siewa się taki jak i pole pod Nr 151 ma wysiew

i podobny z wydaje przyrodek, którego wymiar pod wzwyż wzmiankowanym Nr protokołu
30 znajduje się. Reszta morgów 6. żytem i owsem zasiewa się, jak się niżej okazuje
Suma 6 morgów i 0 sązni.
/zdj nr 540/
Średnie.
32. Pod Nr topograficznym 153,5 wzwyż wzmiankowanego pola morgów 6 jako pod Nr
protokołu 31, tak co do wymiaru jako i przyrodku okazało się zasiewane bywają żytem na
zimę, a owsem na wiosnę i na siew 1. morgu na zimę żyta potrzeba korcy 1 garncy 8 owsa
zaś na wiosnę korcy 1 i garncy 16. Przyrodku w życie ziarna 1 wydaje ziarn 3, w owsie zaś
ziarn 4. Wzajemnie też i pola pod Nr-mi topograficznymi w tabeli 155, 156, 157, 158, 160,
164, 167, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 178, 180, 188, 189, 190, 193, 196, 199, 201, 202,
205, 209, 213, 215, 223, tenże sam mają wysiew i przyrodek w ziarnach takiż sam wydają.
Na tych wszystkich polach żyto inaczej nie urodzi się tylko na nawozie.
Suma pól Dworskich 17 morgów i 464 sążnie.
Suma pól chłopskich 37 morgów i 1163 sąznie.
Podłe
33. Te zaś pola pod Nr topograficznymi 161, 163, 182, 184, 197, 198, 207, 218, że są bardzo
płonne, kamieniste, bagniste właśnie sposobu do poprawienia ich nie masz, tylko przez dwa
roki zostawiają ich na ugor, a potym owsem zawsze zasiewają i na 1. morg owsa wysiewają
korcy 1. garncy 16. Pożytku zaś w zbiorze większego nie przynoszą, jak z wysiewu 1. ziarna
ziarn 2 i 1/2
Suma Pańskich 14 morgów 1053 sążnie
Suma chłopskich 4 morgi 839 sązni
Podlejsze
34. z krzaków jałowcowych wykopane, który ma w sobie gront kamienisty, z pruchnicą i
piaskiem grubym mieszany, w górzystym położeniu, podług ścisłej indagacji przysiężnych i
z Gromady wybranych, okazało się iż ten gront lat 12 jak jest z krzaków dobyty, a dwa razy
tylko owsem zasiewany był, ale tak mizerny był urodzaj, że się i nasienie niepowróciło.
Trawa tam ruść nie chce, tylko mech i brzost gdzieniegdzie puszcza się. Siać tam więcej nie
można, ani też bydło tam nie pasa się, jednakże dlatego iż kiedykolwiek może być z niego
jaki użytek za pastwisko liche kładzie się. Jest go morgów /zdj nr 541/ 2 i sążni 200, kładzie
się z niego siana kwaśnego 382 i 1/2. Tegoż suma jest 2 morgi i 200 sążni.
Łąki
35. Łąki pod Nr topograficznymi 152, 166, 177, te słodkie siano z potrawem wydają, a zaś z 1.
morgu zbiera się siana fur 2 i 1/2, fura waży 385. Potrawu zaś z 1. morgu bywa fura 1. c. 1 i
1/2, fura waży Cett. 4.
Tychże suma o morgów 1394 sążni.
36. A zaś łąki pod Nr-mi topograficznymi 154, 181, 186, 220, 221, kwaśne siano i z potrawem
także dają, zbiera się z 1. morgu siana fura 1 382 i 1/2, fura waży 385. Potrawu 383. Prócz
dwóch łąk pod Nr-mi topograficznymi 203, 222, które zawsze raz sieczone bywają i porawu
nie przynoszą, jednakże tyle co i zwyżej wyrażonych łąk zbiera się siana kwaśnego
Suma pierwszych 4 morgi i 669 sążni.
Suma drugich
0 morgów i 906 sążni.
37. Te zaś pod Nr-mi topograficznymi 159, 168, 179, 191, 194, wyrażone łąki, dla wielkiej
płonności, bo gront błotnisty z rdzawką mające liche bardzo i kwaśne wydają siano, gdyż
tylko psiarka i chrząstka rodzi się tam, a przeto raz tylko sieczone bywają. Z 1. morgu siana
zbiera się fura 1, fura waży 385. Potrawu tam żadnego nie zbiera się.
Tychże suma 2 morgi i 535 sążni.
38. Pod Nr-mi topograficznymi 183, 185, 206, 217, znajdują się krzaki po brzegach, dołach i
wąwozach, które tak dla kamienistego jako i mokrego gruntu wykopane i na pole obrócone,
być nie mogą tylko na pastwisko dla posiadaczów zostaje się. Krzaki zaś takowe, tylko na
płot zdatne być mogą. Siana z nich 381. z morgu.

Tychże suma 7 morgów i 1127 sążni.
Latus 87 morgów i 122 sążni pól, oraz 15 m i 1433 sążni łąk.
/zdj nr 542/
39. Pod Nr-mi topograficznymi 212, 216 znajdują się karcze na kamienistym brzegu, jako też
jałowce na którym miejscu ze skaliste z właściwości swojej jest, nie rosą krzaki, ani
pastwiska żadnego nie masz, więc jako nieużyteczne, nie mierzone są.
Suma tychże 9 morgów i 422 sążni.
40. Pod Nr topograficznym 187 znajduje się dół bagnisty, który osuszony w być nie może. Na
spływających zewsząd z gór do niego wód, ten że nieużyteczny, przeto nie mierzony jest.
Suma tej Niwy pól: 87 m i 122 sążni a łąk: 25 m i 255 sążni.
41. Czwarta Niwa Podbulińska zaczyna się za polem Franciszka Kęska pod Nr
topograficznym 223 od drogi ku Trzemeśni idącej, pod granicą Łęcką, ciągnie się około
granicy Bulińskiej, Dulnowiejskiej a kończy się przy rzece Rabie.
42. Ta Niwa ma gront sołeni/?/, od Raby rędzinę dalej glinkowaty w górze zaś piasek z glinką i
z pruchnicą zmieszany składa się z chłopskich pól, .?., łąki i lasu pańskiego. Zawiera także
w sobie sady, łąki, brzegi skaliste, krzaki, które mogą być na pole wykopane i inne z których
las być może, jako też i krzaki takie, których na pole ani łąkę obrócić nie można, tylko na
pastwisko.
43. Na tej Niwie wszystkie 4. gatunki zboża siać zwykli, jako to pszenicę, żyto, jęczmień,
owies. Pszenica i żyto inaczej się nie urodzi, tylko szczególnie na nawozie.
Pola najlepsze.
44. Pola pod Nr-mi topograficznymi 240, 244, 277, 281, 283, 304, 306, 310, 336, 343, 387, 388,
394, 424, 427, 457, 458, te na zimę pszenicą, a na wiosnę jęczmieniem obsiewać zwykli. Na
zasianie 1. morgu tych pól potrzeba pszenicy korcy 1 garncy 8, jęczmienia także na 1. morg
korcy 1. i garncy 8. Ziarno jednej przenicy wydaje przyrodku ze wszystkim wydaje ziarn 3.,
jęczmienia także ziarn 3.
Suma tychże 61 morgów i 1470 sążni.
Średnie.
45. Zaś pola pod Nr-mi topograficznymi 225, 227, 230, 232, 237, 241, 243, 247, 250, 254, 257,
262, 264, 268, 274, 278, 280, 289, 291, 296, 302, 307, 308, 312, 316, 318, 321, 323, 326,
331, 338, 340, 342, 346, 351, 353, 360, 367, 370, 372, 376, 377, 386, 389, 390, 391, 393,
395, 397, 398, 400, 406, 407, 409, 413, 415, 422, 425, 426, 431, 436, 437, 439, 447, 449,
451, 464, te wszystkie na zimę
/zdj nr 544/żytem, a na wiosnę owsem zasiewać zwykło się. Na zasiew jednego morgu
potrzeba żyta korcy 1 garncy 8., owsa także korcy 1 garncy 8, żyta obrachowawszy ze
wszystkim ziarno jedno przynosi ziarn 3., owies także więcej nie przynosi jak ziarn 3.
Suma tychże 220 morgów i 711 /3/6/ sążni.
46. Pola pod Nr-mi topograficznymi 228, 259, 263, 293, 334, 357,359,368, 383, 410,440, 443,
445, pola, które są bardzo płonne dla grontu kamienistego, bagnistego a są obdalne od
mieszkania posiadaczów i w górzystym położeniu, nawozu tyle dostarczyć nie mogą, aby
ich poprawili, tylko przez dwa roki w ugor ich puszczają, a w 3-cim owsem zawsze
zasiewają. Na 1. morg wysiewają owsa korcy 1 garncy 16, a przyrodku ze wszystkim jedno
ziarno nie daje tylko ziarn 2 i 1/2.
W krzakach także pod Nr 295, 324, 465, takież same znajdują się pola.
Tychże suma 25 morgów i 840 sążni.
Łąki.
47. Łąki pod Nr-mi topograficznymi 272, 285, 350, 420, 455, 459, te słodkie siano z potrawem
wydają z 1. morgu zbiera się fur 2 i 1/2, fura zaśważy 385. Potrawu z 1 morgu fura 1. fed 1 i
1/2, fura waży 384. Tychże suma 2 morgi i 212 sążni.
48. A zaś z łąk pod Nr-mi topograficznymi 236, 248, 273, 314, 335, 344, 382, 384, 385, 396,
428, 435, kwaśne z potrawem zbiera się siano i z 1. morgu siana fura 1 382 i 1/2, fura zaś
waży 385. Potrawu z 1 morgu 383, te wszystkie wydają łąki.

Prócz tych pod Nr-mi topograficznymi 231, 256, 266, które dla zbytniej mokrości raz tylko
sieczone bywają. Potrawu z nich nie zbiera się, lecz siana tyleż co wzwyż wyrażone
wydawać zwykły.
Suma pierwszych 12 m 983 sążni.
Suma drugich 1 m 607 sążni.
49. Znajdują się także pod Nr topograficznymi łąki bardzo płonne i podłe, na których tylko
psiarka kwaśna i chrząstka rodzi się, te tylko raz bywają sieczone i tylko z morgu zbiera się
siana podłego fura 1., fura waży 385, a te są pod Nr 234, 284, 298, 364, 365, 423, 429.
Suma 9 morgów i 1200 sązni.
Latus pól 307 m i 1422 sązni, łąk 20 m i 1310 sążni.
/zdj nr 545/
50. Są także krzaki z których posiadacze mogą niejakie części wykopać i na orne pola obrócić,
według uczynieńcy/?/ z wójtem, przysiężnymi i wybranymi z Gromady rewizji; jako to pod
Nr 229 mógłby posiadacz przez połowę wykopać, także pod Nr 258 i 260 w przeciągu lat 5.
także połowa mógłby wykopać. Pod Nr 261 w przeciągu lat 5 mógłby wykopać morgów 3,
także pod Nr 294 w przeciągu lat 5. morgów 3. wykopać by mógł. Pod Nr 325 w przeciągu
lat 8 morgów 5 wykopać by mógł. Pod Nr 355 w lat 3 morgów 2 wykopać by mógł także
pod Nr 369 w lat 3 morgów 2 by mógł wykopać. Pod Nr 411 także we 3 latach 2 morgi
wykopać by mógł. Pod nr 412 także 2 morgi w lat 3 wykopać może, jako pod Nr 295
morgów 5. i pod Nr 324 morgów 5. w przeciągu lat 8, posiadacze wykopać mogą. Reszta
zaś krzaków dla grontu bagnistego, urwisk, kamieni i wąwozów ze pastwiska zostają.
Suma tychże 95 morgów i 856 sążni.
51. Znajdują się także pod Nr 441, 444, 446, krzaki między któremi są jodełki proste, zawadzają
się miejscami i takie które na łaty i krokwi zdatne, więc te na las obrócene być mogą.
52. A zaś pod Nr topograficznymi 242, 249, 255, 265, 267, 279, 290, 292, 297, 315, 317, 319,
322, 333, 341, 345, 352, 358, 362, 379, 392, 399, 405, 421, 438, 442, 448, 450, 463, 465,
krzaki po miejscach bagnistych, parowach, brzegach, wąwozach, skałach, znajdują się, te
nie mogą być ani na pole, ani na łąkę obrócone, lecz na pastwisko zostawają się dla bydła i
na grodzenie plotów.
Suma tychże 48 morgów i 426 sążni.
53. Pod Nr-mi topograficznymi 378, 416 skały nieużyteczne w brzegu bystrym leżące karczami
/zdj nr 546/ zarośnięte, gdzie ani trawy nie masz, więc jako nieużyteczne, niemierzone.
Tychże suma 1 morg i 150 sążni.
54. Pod Nr 464 kamieniec Raby nieużyteczny, niemierzony, jako też i pod Nr 466 dzika Raba,
która żadnego pożytku nie przynosi, niemierzona.
Suma tej Niwy, pól 307 morgów i 1422 sążni, łąk 0 morgów i 0 sążni/nie napisane/.
/zdj nr 547/
55. Piąta Niwa Zarabie zaczyna się za Rabą od pola Jana Jaskowca pod Nr topograficznym
468 i ciągnie się około Raby, Borzęckiej i Dulnowiejskiej granicy, a kończy na polu Błażeja
Bylinowskiego pod Nr 496 i wyżej wspomnianą Dulnowiejską granicą.
Gront ma w sobie równy, składający się z piasku z pruchnicą, zamyka w sobie Dworskie i
chłopskie gronta i pastwiska.
Pola lepsze.
56. Pola pod Nr-mi topograficznymi 473, 483, 485, 487, 496, te na zimę żytem na nawozie
zasiewane bywają, a na wiosnę owsem, na morg wysiewają żyta korcy 1. garncy 8, owsa
korcy 1 i garncy 16. W życie przynosi ziarno 1 ze wszystkim porachowawszy ziarn 3. w
owsie także ziarn 3.
Suma tychże 7 morgów i 919 sążni
Podlejsze.
57. Pole zaś pod Nr-mi topograficznymi 468, 475, 478, 479, 481, 489, 492, 494, 495, te role
ugorują się a rok owsem zasiewane bywają, z przyczyny tak dla bojażni zalewu wody, jako
też daleko nawóz wywozić, którego i tak o małe na podlejsze mają gronta. Na morg tych pól

wysiewa się owsa korcy 1. garncy 16, a ziarno jedno przyrodku daje ziarn 2
Suma pól pańskich 12 morgów i 872 sążni.
Suma pól chłopskich 13 morgów i 707 sążni.
Pastwiska
58. Pod Nr-mi topograficznymi 470, 474, 477, 490, znajdują sięjałowce ponad Rabą w których
dla bydła pastwisko, które tak dla płonności grontu, jako też i dla wylewu wody wykopane
być nie mogą. Fed/?/ 1 i 1/3 z morgu.
Suma tychże 4 morgi i 247 sążni.
Suma tej Niwy, pól 33 morgi i 899 sążni, łąk 4 morgi i 247 sążni.
Rekapitulacja
1. Niwa Zamłynie

2. Niwa Pasterniki

3. Niwa Dąbrowa

4. Podbulińska

5. Niwa Zarabie

W ornych gruntach

91 m 954 s

;

W odłogach

;

;

W stawach

;

;

W ogrodach i łąkach

;

23 m 70 s

W pastwiskach i krzakach

;

5 m 823 s

W ornych grontach

42 m 413 s

;

W odłogach

;

;

W stawach

;

;

W ogrodach i łąkach

;

2 m 1241 s

W pastwiskach i krzakach

;

0 m 1497 s

W ornych grontach

87 m 1227 s

;

W odłogach

;

;

W stawach

;

;

W ogrodach i łąkach

;

8 m 305 s

W pastwiskach i krzakach

;

16 m 1549 s

W grontach ornych

307 m 1422

;

W odłogach

;

;

W stawach

;

;

W ogrodach i łąkach

;

25 m 1703 s

W pastwiskach i krzakach

;

145 m 168 s

W ornych grontach

33 m 899 s

;

W pastwiskach

;

4 m 247 s

562 m 612 s

232 m 573 s

Suma wszystkich Niw ;-;-;-

Niżej wyrażoni na własnym wyznaniu podpisujemy się dnia w Osieczanach 28 lipca 1786.
/pieczęć lakowa/ Marcin Lewiecki plenip.
Wawrzyniec Batko, wójt +
Filip Kęsek, przysiężny +
Franciszek Kęsek, +
Łukasz Rykała, +

wybrani z Gromady:
Wincenty Droździk +
Bartłomiej Sałach +
Jan Masełko +
Jan Jaśkowiec +
Błażej Bylinowski +
Jacenty Michalczyk +
My niżej podpisani Plenipotenci i z Gromad osiadłości z wsi Osieczany graniczących do pomiaru
wybrani mężowie wyznajemy niniejszemi iż nam w przytomności Jego Ces. Krol. Tak cyrkułu
Bocheńskiego i Myślenickiego. Rekty P komisji i Gromad cyrkułu Bocheńskiego i Myślenickiego
zamiar publikacji i kontroli faksji do zrozumienia oznaczony został, gdzie my w tej mierze tak
faksją i wysiewu i zbioru z każdej Niwy z osobna wyraźnie i do zrozumienia nam czytano,
słyszeliśmy jako też byliśmy pytani jeżeli nie przeciwko sposobu tego z faksjonowaniem co
naprzeciw wnosić możemy i nie mamy: owszem od tej że cyrkuladną komisją nam grożono było,
iż gdy my teraz przeciwko tej faksji nic nie zanosilibyśmy tedy po tym nasze bądź jakiekolwiek
przeciwne wnoszenia nigdy by żadną miarą przyjęte nie były, a że my przeciwko faksji a
mianowicie przeciwko użytkowi zbioru we wsi Osieczany wyznaczonemi podług wiadomości
grontów i pożytku podług sumienia i wykonania przysięgi naszej w różnych kategoriach podwyższy
i pomniejszych za rzecz słuszną uznaliśmy, tedy nasze wyznanie dla lepszej wiary znakiem krzyża
św. stwierdzamy. Dnia w Dolnej Wsi 29 lipca 1786.
/pieczęć lakowa/ Józef Woyszycki plenipotent
Gromada Banowska /Banowice/
Wojciech Masztalerz, wójt +++
Wawrzyniec Wyrostek +++
Jan Tekieli +++
Stanisław Szmigla +++
Szczepan Woźniak +++
/pieczęć lakowa ze sznurkiem/
/pieczęć lakowa/ Jan Przybylski Państwa …
wsierzawa i plenipotent
Gromada Trzemeska:
Walenty Gongol, wójt +++
Michał Moskal, przysiężny +++
Szymon Moryc, przysiężny +++
Wojciech Skałka +++
Bartłomiej Górka +++
/zdj nr 550/ c. d. po łacinie.
/zdj nr 551/
Sumariusz
Cyrkuł Bochnia
Gromada Osieczany
Leży od najbliższego miejsca, w którym targi tygodniowe bywać zwykły, …. o … Mil.
Fura siana słodkiego cetnar .. zł R. 20 kr.
Fura siana kwaśnego cetnar .. zł R. 10 kr.
fura potrawu cetnar słodkiego zł R. 10 kr.
fura potrawu kwaśnego zł R. 5 kr.
Twardego drzewa sązniowego, polano 3 stopy rachując, sążeń . . zł R. .. kr.
Drzewa miętkiego tejże samej miary . . . zł R. .. kr.
/skomplikowane tabele w sumariuszu więc ich nie pisałam/
Dwie pieczęcie lakowe Michał Lewiecki i Jos: de Wlaskowitz

Bochnia dnia 13.08.1787.
podpis nieczytelny
/zdj nr 552-558/
/zdj nr 559/
Nr 207
Konsygnacja wsi Osieczan
/zdj nr 560/
Cyrkuł Bocheński

Dominium Osieczany
Wieś 5

Sumariusz generalny z pomiaru wszystkich ruchomości jako niżej
Pańskie
Plebańskie
Gromadzkie
Puste
Suma
/zdj nr 561/
Galicja
Bochnia
Osieczany
Dieczan/?/
/4 linijkipo łacinie/
podpis Polzer
znów tabele do zdj nr 569
/zdj nr 581/
nieczytelny podpis
rewident Feidling
19 listopada 1787.
nieczytelny podpis
/zdj nr 582/
znów tabele
/zdj nr 584/
Dominium Osseczany
Bochnia
Osseczany /zamiast Osieczany/
tabele
/zdj nr 911/ rozpoczyna się spis posiadaczy gruntowych od pozycji 1266 /na kartce jest str 343/,
nie ma wcześniejszych, ale to nie są nazwiska Osieczańskie...
W metryce józefińskiej wsi Osieczany, nie zachował się spis gospodarzy !
– koniec -

Sporządziła:
dnia 4 października 2014 rok.
Genowefa Jaśkowiec, Myślenice;

