
                                              Opis Gromady Zasań.
/zdj nr 774/
Kraj: Galicja
Cyrkuł: Bocheński
Państwo: Droginia
Gromada: Zasańska

Dziedziczne J W Pani
Anny Grafowy Kluszewskiej

                                                          Fundamenta.

Podług których dzieło Tassyonowania pożytku z gruntu na którym miejscu uskutecznione 
jest i wiele każdy obszar /: Niwa:/ lub każda część, która od drugich co da produktu wysiewu i 
wydatku ziarna jest różniąca się, tak podług miary zwierzchnej płaszczyzny, jako to podług pożytku
w ziarnie wynosi. /zdj nr 775 tabele: role, łąki/.
/zdj nr 776/
Państwo Droginia
Wieś Zasań
Graniczy ta wieś z swoimi polami.
Na wschód słońca od pól Glichowskich.
Na południe od lasu Kamiennika.
Na zachód od pól Trzemeskich.
Na północ od lasu Starostwa Dobczyckiego.

 Oddział granicy Zasańskiej od granic sąsiednich, tak się oznacza=począwszy od wschodu 
słońca spod lasu Glichowskiego jest pole orne Zasańskie przy potoczku naprzeciw kawałka ornego 
pola i łąk Glichowskich. Pomiędzy zaś wschodem i południem miejscami grunta orne = miejscami 
łąki i pastwiska tej wsi Zasani stykają się z takiemiż gruntami ornemi = łąkami i pastwiskami do 
wsi Lipnika należącemi, aż do lasu Lipnickiego Kamiennik zwanego. Dalej między południem i 
zachodem grunta orne pastwiska w krzakach Zasańskie stykają się z samym lasem Kamiennickim 
aż do potoku z tego lasu wypływającego = nad którym potokiem jest pastwisko w krzakach między 
wsią Zasania i Trzemesną w kontrowersji będące, a mające w sobie rozmiaru sążni wewnętrznych 
15968, które w Xsiędze wsi Trzemeśni do Zasyi jest wzięte = Dalej pomiędzy zachodem i północą 
częścią pastwiska w krzakach = częścią pola orne = częścią łąki Zasańskie, stykają się z takiemiż 
polami ornemi, pastwiskami i łąkami Trzemeskiemi aż do lasu Państwa Dobczyckiego  = na koniec 
między północą i wschodem same krzaki Zasańskie łączą się z pomienionym lasem Dobczyckim.
/zdj nr 777/
W tej wsi Zasani z tej przyczyny na dwie niwy nie podzielają się pola, że osiadłość albo domy 
mieszkańców pomiędzy polami porozrzucane są.

&. 1.
Pobudynki
Pańskie pod nr-ami topograf. 122.124.125.126.
Chłopskie pod Nr-mi topograf. 2. 4. 5. 14. 16. 17. 21. 23. 24. 30. 32. 42. 44. 49. 53. 59. 61. 64. 69. 
71. 72. 75. 77. 83. 87. 91. 93. 98. 100. 106. 111. 113. 119. 133. 135. 140. 144. 150.

&. 2. 
Miejsca nieużyteczne.
Pod nr-ami topograf. 3.10.15.22.31.37. Plac Drożysko zwany na Wygon 
43.50.54.60.70.76.84.88.92.96. Wygon 99.112.115. Droga do Drogini ku krzakom 
118.123.134.141.145.151.



&. 3.
Ma w sobie ta wieś dworskie i chłopskie pola = w położeniu samym środkiem pól i wsi jak idzie 
droga od Glichowa ku Trzemeśni cożkolwiek równym = ale ku lasowi Lipnickiemu Kamiennik 
zwanemu, z jednej strony i z drugiej ku lasowi Państwa Dobczyckiego, wszelkie pola i domy tej wsi
Zasań popodgorzu leżą.

&. 4. 
Gatunek ziemi najprzód od granicy Glichowskiej glinkowaty rzadki = od granicy Lipnickiej ziemia 
pruchnica z krzemieńcem. Dalej ku lasowi rędzina z tłem, a pod samym tym lasem Kamiennik 
ziemia pruchnica z grubym krzemieńcem = od granicy Trzemeskiej ziemia glinkowata rzadka aż 
do /zdj nr 778/ drogi  od Trzemeśni ku karczmie Zasańskiej idącej = Dalej zaś ku lasowi  Państwa 
Dobczyckiego, a od tejże granicy Trzemeskiej ziemia rędzina z miernym krzemieńcem = Na koniec
od krzaków Zasańskich stykających się z lasem Państwa Dobczyckiego, pruchnica ziemia z 
krzemieńcem drobnym. Po obu zaś stronach wyżej wspomnianej drogi od Trzemeśni do Glichowa 
przez Zasań  idącej miejscami ziemia pruchnica, miejscami rędzina = miescami glinka.

&. 5. 
W tych wszystkich i wszelkich grontach Zasańskich, żaden gatunek ziemi nie znajduje się takowy, 
żeby bez zwyczajnego ugnojenia siać można. Pszenicę, żyto, jęczmień, lecz i ugnojenie trwać do 
dobrego użytku dłużej nie może, tak lat trzy.

&. 6. 
Zwierzchność dworska pola swoje orne dwa roki obsiewa, a rok ugoruje = Chłopi zaś swoje rok po 
roku obsiewają, wyjąwszy kawałki pól ornych, jedne od lasu Kamiennika, drugie od krzaków pod 
lasem Państwa Dobczyckiego /: gdzie i pańskie takież pole znajduje się:/, które dwa roki odłogiem 
leży, a dwa roki samym owsem obsiewane bywają, ponieważ ani zwierzchność dworska, ani chłopi 
wszystkich grontów ornych ugnojonemi mieć nie mogą.

&. 7. 
Ta Gromada Zasańska w gruntach swoich ornych takowe prowadzi gospodarstwo = na pierwszym 
ugnojeniu sieje żyto, tamże na drugi rok pszenicę lub jęczmień, na trzeci rok owies = a na 
płonniejszych bez ugnojenia /: jak się już wyżej namieniło:/, sam owies. /zdj nr 779/.

&. 8. 
Taż Gromada Zasańska jednostajnie wyznawa i zwierzchność dworska twierdzi, jako na 1 mórg nie 
wychodzi więcej wysiewu, jak:
pszenicy korzec 1. garcy 8.
żyta korzec 1. garcy 8.
jęczmienia korzec 1. garcy 8.
owsa korzec 1. garcy 16
Co się zaś tyczy przychodu wszelkiego ziarna po 1. wysianym korcu jakowy miewała gromada na 
średnią ilość /: rachniąc wysiew, dziesięcinę i poslednie zboże:/ takowy przy każdym gatunku pola 
wyznawa i podaje, jako niżej

&. 9. 
Grunta na dobre wzięte.
Pańskie pod pszenicę i jęczmień pod nr-em topograficznym 128.= na którym polu z 1. wysianego 
korca /: rachując wysiew, dziesięcinę i poszledne zboże:/ przychodu ziarna:
Pszenicy korcy 2. garcy 24.
Jęczmienia korcy 3. garcy 8.
Chłopskie także pod pszenicę i jęczmień po nr-em topograficznym 
6.11.26.33.39.58.65.74.89.94.97.107.109.136. = z tych zbioru /: rachując wysiew, dziesięcinę, i 
poslednie zboże:/, z wysianego 1. korca:
Pszenicy korcy 2. garcy 24.
Jęczmienia korcy 3. garcy 8.

&. 10. 
Grunta na średnie wzięte.
Pańskie pod żyto i owies pod nr-mi topograficznymi 128. 129., z których to zbioru podług 



doświadczenia z wysiewem i zbożem poslednim i dziesięciną po 1. wysianym korcu żyta korcy 2. 
gar. 16.
owsa korcy 3. - .
Chłopskie także pod żyto i owies pod nr-ami topograficznymi 
6.11.12.20.26.33.47.51.55.58.62.65.74.85.89.94.107.109.120.136.139.146.= z tych pól jako i z 
pańskich zbioru /: nie potrącając wysiewu zboża odjemnego  i dziesięciny:/ po jednym wysianym 
korcu
żyta korcy 2. garcy 16.
owsa korcy 3. - .

&. 11.
Gronta podłe.
Pańskie pod sam owies, z racji, że jest pruchnica rzadka z drobnym krzemieńcem i miejscami 
mokry grunt pod nr-ami topograficznymi 129. skąd po 1. wysianym korcu kładzie się zbioru
owsa korzec 1. garcy 16.
Te pola dwa roki ugorem leżą a dwa roki samym owsem obsiewane bywają.
Chłopskie także pod sam owies, które dwa roki ugorem leżą a dwa roki samym owsem obsiane 
bywają, gdyż te pola są mokre jedne, inne krzemieniste, inne w tle czerwonym, a te są pod nr-ami 
topograficznymi 8.11.20.33.36.47.51.55.62.65.74.78.85.89.94.97.103.109.120.139.146. Zbioru po 
jednym wysianym /zdj nr 781/korcu /: rachując wysiew zboże poslednie i dziesięcinę:/
owsa korzec 1. garcy 16.

&. 12.
Ogrody na jeden gatunek wzięte.
Pańskie pod nr-em topograficznym 127., z których 1 morga siana słodkiego cetnarów 6.
potrawu cetnar – 2.
Chłopskie takież i z takimże zbiorem siana pod nr-mi topograficznymi 45.114.152.

&. 13.
Łąki trojaki mające podział.
Lepsze.
Pańskie pod nr-em topograficznym 130. z tych bez potrawu, ponieważ siano zbierać się nie może 
prędzej, jak około żniw, a czasem i później.
Siana słodkiego cetnarów 7.
Chłopskie takież i z takowym że zbiorem siana, także bez potrawu pod nr-ami topograficznymi 
7.27.46.63.68.

&. 14. 
Łąki średnie.
Z przyczyny, że średnie wzięte, że w gruncie mokrym i w położeniu górzystym, gdzie trawa bywa 
zwana Psiarka. Pańskie pod nr-ami topograficznymi 130., z których kawałków łąki siana słodkiego 
cetnarów n. 6. bez potrawu. /zdj nr 782/.
Chłopskie takież łąki i z tych samych przyczyn za średnie poczytane, przeto i z takim że zbiorem z 
1. morgi = a te są pod nr-ami topograficznymi 
76.13.27.29.46.52.56.63.79.80.95.101.108.110.116.121.

&. 15.
Łąki podłe.
Ponieważ na zbyt krzemienistym gruncie, inne na bagnistym, inne na fetowatym czerwonym, 
wszędy mało trawnym.
Chłopskie pod nr-ami topograficznymi 13.27.29.40.52.63.67.80.86.90.101.110.116.137.142.147.= z
tych 1. morgu kładzie się bez potrawu siana.
Siana słodkiego cetnarów 4.

&. 16.
Pastwiska na dwoiaki gatunek podzielone.
Lepsze.
Chłopskie pod nr-ami topograficznymi 9.34.41.73.148., z których 1 morgu siana słodkiego 



cetnarów 2.
&. 17.

Pastwiska średnie.
Przeto za średnie poczytane, że są na gruncie ziemi pruchnicy rzadkiej z krzemieńcem pomieszanej.
Chłopskie pod nr-ami topograficznymi 73.25., z których ok. 1. morgu 
siana słodkiego cetnar 1 i 1/2.
Pańskie takież pod nr-ami topograficznymi 131. i z takowym że z każdego morgu zbiorem.

&. 18.
Krzaki na pastwisko rachowane na dwojaki gatunek wzięte.
Lepsze.
Chłopskie pod nr-ami topograficznymi 38.105.=, z których każdego morgu siana słodkiego po 
cetnarów 2. /zdj nr 783/

&. 19. 
Krzaki średnie.
Chłopskie na gruncie zwanej ziemi pruchnica, rzadka z krzemieńcem pod nr-ami topograficznymi 
1.18.19.28.48.57.81.102.138.149.= z tych 1. morgu
siana słodkiego cetnar 1. funtów 50.

&. 20. 
Krzaki podłe.
Na gruncie zbyt krzemienistym i wcale bez = trawnym.
Chłopskie pod nr-ami topograficznymi 35.82.104.138.143.=
z tych każdego morgu
siana słodkiego po cetnarze 1.
Pańskie krzaki także podłe na gruncie ziemi także zbyt krzemienistym i wcale beztrawnym pod nr-
em topograficznym 132., z których każdego morgu kładzie się zbioru albo zysku.
Siana słodkiego po cetnarze 1. 
/zdj nr 784/
Rekapitulacja sumaryczna.

Pól ornych ….                        353 morgi i 478 sążni

Ogrodów …..                                                                          7 morgów i 1415 sążni  

Łąk....                                                                                     153 morgów i 5865 sążni.

Pastwisk …....                                                                         12 morgów i 1560 sążni.

Krzaków na pastwiska......                                                       129 morgów i 446 sążni.
Suma sumarum                              353morgi 478 sążni,          303 morgi i 809 sążni
Na jeden rok przypada                                                                              /nic nie pisze/

/pieczęć lakowa/
Józef Woyszycki mp. Plenie
Krzysztof Bil wójt +++
Wojciech Ciękąz przysiężny +++
Klemens Jasek +++
Andrzej Poprza +++

/zdj nr 785/
My niżej podpisani przysiężni do Po..ani wybrani z Gromad wsi Lipnisko i ..?.. cyrkułu 
Bocheńskiego ma z plenipotentatami od Gruntowej Zwierzchności numerowanymi ..?/wyznaczy je 
do Pań. C. K. Komisji publikowania nam taksy, jako najwyraźniej nam opowiedziano i skreślone 



gdzie dalej gdy nam z osobna ze wszystkich nas  Drogini wyznania tab wysiewu jako i zbioru 
czytane było i razem zapytani byliśmy a jeżeli przeciwko rzetelności takowego uznania w akcie/?/ 
nie mamy, tudzież a Topie Komisjii groznio było, a teraz tylko unosi nasze przeciwne lub 
następowanie o podwyższenie taksy przyjęte bydź by mogły, przeciwnie zaś wszystkie takowe na 
połym nie  tylko za niesłuszne uznane, ale nawet słucharze by niezbyły. Lecz my znając przez 
sąsiedztwo graniczących gruntów, gatunki , z których mam dopiero do wyrozumienia taksą czytaną,
gdy podług wiadomości sumienia i wykonanej na wierność przysięgi, wcale nie więcej oprócz przy 
niniejszej peryfikacji o porównianie gruntów, do gruntów wynikłych odmian, które przez 
subkomisję ustnie zanotowane zostały, zaności nie mamy, ruszem przyznajemy  u podług adnotacji 
przez same Komisjeopisanych okazujący się zbiór z własności gruntów wcale zgadza się i jako 
jednomyślnie zupełnie od nas przyznany został tak na te znakiem krzyża, et jako nieumiejacy pisać 
stwierdzamy. Dań Osieczany dnia 24 października 1786.

pieczęć lakowa ze sznurkiem 
tekst nieczytelny
podpis Anton Bau..

/znów pieczęć lakowa, ale bez sznurka/                    /pieczęć lakowa, przechodzi sznurek/
Józef Woyszycki plen.                                                  Tadeusz Lubicz Łapinski Plen.
Wojciech Dudek, wójt +++                                           Franciszek Woycik +++
Szymon Konieczny +++                                                Łukasz Żaba +++
Jakub Stanulak +++                                                        Andrzej Woycik +++
Szczepan Szymoniak +++                                               z Czermina /?/
ze wsi Lipnik.

/Pieczęć lakowa bez sznurka/
Jan Przybylski Plen.
Łukasz Górka, wójt +++
Walenty Gągol, przysiężny +++
Szymon Moryc, przysiężny +++
Michał Mroczkowski, - +++
Mikołaj Dąbrowski, +++
Wojciech Skałka +++
wszyscy ze wsi Trzemeśnia.

/zdj nr 786/

                                                   S U M M A R I U M                          nr 41.
Cyrkuł Bochnia
Państwo Droginia
Gromada Zasańska
Leży od najbliższego miejsca, w którym targi tygodniowe bywać zwykły, o ….. mil...
Średnia cena:
fr. siana słodkiego Cetnar  zł. R. 20 kr.
fr. siana kwaśnego Cetnar.       zł. R. 10 kr.
fr. Potrawa Cetnar ….              zł. R. 10 kr.
Twardego drzewa sążniowego, polano 3 stopy
fr. rachując, sążen . . zł. R. /nic nie pisze/ kr.
Drzewa miękkiego tejże
fr. samej miary . . .                  zł. R. /nic nie pisze/ kr.
/w Wordzie tabel nie narysuję, bo nie umiem/
na tym zakończyłam przepisywanie, opis wsi Zasań.



Myślenice 11 sierpnia 2014 r. Genowefa Jaśkowiec.

 


