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Królestwo: Galicja
cyrkuł: Bocheński
Państwo: Trzemesna
Gromada: Łęcka
Rok: 1785
rozp. 1786, zakoń. 1787 rok;
arkuszy: 88

Wieś Łenki /Łęki/ 
dziedzic: Józef Wielowieyski

/zdj. 007.jpg/
opis granic niwy pierwszej:
Graniczy na wschód z wsią Trzemesna /dzisiaj Trzemeśnia pisze się/, na północ z wsią Banowicami
i Osieczanami, na południe z wsią Poremba /Poręba/, do Państwa Trzemeszna należącą. Na zachód 
z lasami Myślenickimi i Osieczańskiemi.
Wieś ta podzielona jest na trzy Niwy. To jest:
Pierwsza niwa nazywa się Bulinka. 2-ga niwa Zarzeczna, 3-cia niwa Podlesie.

Pierwsza Niwa Bulinka zaczyna się na wschód od strumyka płynącego, czyli granicy Trzemeski, a 
ciągnie się na zachód między granicami Porębską i Drogą do Myślenic idącą, aż do Drogi 
Osieczańskiej i lasów: Myślenickiego i Osieczańskiego, tudzież i pastwisk Osieczańskich i 
zamknięta jest numerami domów na południe 2-gim Kazimierza Zwierza i 13. Józefa Piekarza na 
północ.

Niwa Zarzeczna  /zdj.035.jpg/
zaczyna się od potoku płynącego Bulinka zwanego, i częścią gruntów Osieczańskich a ciągnie się 
między Granicami Trzemeska na południe aż ku Banowskiej granicy na północ, a na wschód aż do 
Drogi Łęckiej przez wieś idącej. I zamknięta jest numerami domów 14. Łukasza Górki i 20. Jakuba 
Kęska.

Niwa Podlesie.  /zdj.057.jpg/
Zaczyna się od Rzeki i Drogi Łęckiej na zachód, a ciągnie się między granicami Trzemeską i 
Banowską aż do Drogi z Banowic do Kamienika idącej, na wschód zamknięta zaś jest numerami 
domów 22. Marcina Kęska i 30 Antoniego Mazura.

/zdj.096.jpg/
Opisanie graniczne znajduje się przy wsi Trzemesna jako przy Pryncypalnym Dominium, ponieważ
wraz całe Państwo zostało ograniczone.
/zdj.101.jpg/
Fumdamenta
według których dzieło Sasyonowania na tym miejscu ułożone i wiele każda Niwa lub każdy 
rozdział tegoż protokołu który się nie co tak do wysiewu jako też do krescencyi różni tak względem
płaszczyzny Ziemi jako też względem dochodów.

/zdj.102.jpg/
WIEŚ ŁENKI
Graniczy na wschód z wsią Trzemeśna i Drogą Banowską, drugim bokiem na zachód ciągnie się do 
lasu Kasztelańskiego Hełm zwanego i Osieczańskiego, na południe styka się z gruntami 



Porębskimi, na północ z Drogą do Myślenic idącą i Gruntami Osieczańskimi tudzież Lasem 
Osieczańskim na Rogach i gruntami Banowskimi.
Położenie tej wsi prawie na osobnych trzech miejscach umieszczone,
grunt spłoczysty i pusty glinka rzadka Lasówka a od dołu pruchnica z Krzemieńcu zmieszana.
Wieś ta z przyczyny pozycji swego miejsca na trzy Niwy jest
podzielona z których I nazywa się Balinka /Bulinka ma być/, II zowie się Zarzeczna
a III Podlesie zowie się.
Granice każdej niwy tam opiszą się gdzie o nich mowa /patrz wyżej/ będzie.
Dwór w tej wsi Niematu żadnych gruntów, a więc i Regestrów żadnych.

I NIWA Bulinka.
Graniczy na wschód z pastwiskami i gruntami Trzemeskimi i zaczyna się od strumyka płynącego a 
ciągnie się na zachód po pod Las Kasztelański Hełm zwany tudzież i Osieczański od którego Droga
Pastwiska Balińskie graniczy na południe zaś pożytka do Gruntów Porębskich i Pastwisk jednym 
bokiem, drugim zaś do Drogi do Myślenic idącej przytyka, która graniczy z gruntami 
Osieczańskiemi tudzież i Pastwiskami i zamknięta jest z obydwóch Boków numerami 
konskrypcjonalnemi to jest: 2. Kaźmierza Zwierza na Kamieńcu od granicy Porębskiej i 13. na 
północ Józefa Piekarza od granicy Osieczańskiej.
Niwa ta jest w górzystym i spłuczystym położeniu, grunt z natury pusty, górą krzemieńce z 
Lasówką, dołem miejscami pruchnica z krzemieńcem a miejscami glinka rzadka z piaskiem 
zmieszana od samego dołu mokry bez nawozu na żadnym polu nic się siać nie może prócz owsa, 
gdysz grunt też prawie sam Owsiany.
Ta Niwa zamyka w sobie budowle i osiedla chłopskie, ogrody albo sady, pola orne, łąki, pastwiska, 
Lasek Pański Słotwiny zwany. Miejsca nieużyteczne jakowe są drogi polne, skotnice albo wygony, 
brzegi skaliste i inne miejsca tym podobne.

& I /zdj.105.jpg/
Umieszczone są budowle z osiedlami, czyli podworcami chłopskie pod numerami topograficznymi 
1,14,17,28, 31, 35, 37, 47, 58, 77, 100,101,127,136, 142, 143, 87,110. w tabeli wymiarowej 
zapisane.
& II
Następują sady albo ogrody. 
Chłopskie sady i ogrody za najlepsze miane w których drzewa owocowe najwięcej śliwiny, w 
niektórych także i zagony jakiesz kolwiek znajdują się. Ogrody to przy domach znajdują się 
umieszczone, grunt jednakowoż krzemienisty mają podług zeznania wójta, przysiężnych i z 
Gromady wybranych mężów przyrównane są do najlepszych łąk w tej Niwie i z morgu jednego 
szredni rok biorąc siana słodkiego fura 1 i cett 3.
Fura zaś ważyła cett 5. potrawu zaś przez połowę cett 4. bydź może. A te pod numerami 
topograficznymi 2, 15, 43, 48, 62, 78, 85, 97, 102, 109, 126 Summa tych 
że ..0/0/0/0/0/0/0/4/1302,2/0/0/0/0/0/0/0/
Użytek z jednego morga siana cett 8. 
                                          Potrawu 4.
& III
Grunta Orne.
Chłopskie Pola najlepsze blisko Domów znajdują się, lecz takowych bardzo mało, te zaś, które są
wzięte lubo grunt z Natury swojej mniej zdatny pod Przenice /tak pisze/ mające jednakowoż te przy
dobrym ugnojeniu w pierwszym Roku na Nawozie Przenica, w drugim na Nawozie Jęczmnieniem, 
a w trzecim Owsem zasiewane bywają, na Wysiew Oziminy jednego Morgu podług uznania Woyta 
i Gromady Mężów wybranych potrzeba Przenicy i Jęczmienia jednako Przenicy Kor. 1. gar. 8.
                                                                                                               Jęczmienia Kor. 1. gar. 8.
Te zaś pola znajdują się pod Numerami Topograficznymi 16, 26, 27, 34, 46, 61, 79, 86, 99, 104 i 
1/2, 111. Suma tychże 2/1506/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0



Latus 2/1506,2/0/0/0/0/0/4/1302,2/0/0/0/0/0/0/0/         16 rubryk
Zbiór tych pól podług uznania wyżej zmiankowanej z jednego Korca przenicy Kor. 2. gar. 24.
Jęczmnienia Kor. 3.

& IV /pisze IIII/;
Pola Szrednie
Chłopskie Pola szrednie pod Numerami Topp. 
5,13,21,22,33,38,49,561/2,601/2,76,82,96,107,118,124,139,146,149.. Te pola niedaleko także 
Domów Posiadaczów i prawie przy Domach znajdują się grunt mające glinczasty wiele nawozu 
potrzebujący aby go żyzniejszym uczynić, na tych polach zwykle się Żyto siewać. Na nawozie w 
pierwszym Roku a w drugim i trzecim sam Owies sieje się, podług wyznania Woyta i z Gromady 

/zdj.108.jpg, zdjęcia są robione nawet po 3 razy te same !, stąd zaburzona kolejność zdjęć. W 
drugim pliku zdjęć jest od 106 do ..207.jpg/ Wybranych Mężów, na jeden Morg wychodzi Żyta Kor.
1. gar. 8.  
 transport:   2/ 1506 i 2/6/0/0/0/0/0/4/1302/0/0/0/0/0/0/0
W zbiorze zaś biorąc szredni Rok nie więcej jak Ziarn trzy otrzymać można w Życie, Owsa zaś 
wysieje się Kor. 1. gar. 16, a zebrać się może Ziarn 3 i 1/4.  Suma Płaszczyzny 25/468,3/0/0/0/0...
Wysiew Żyta Kor. 1. gar. 8.
 -”-        Owsa Kor. 1. gar. 16.
Z każdego Korca Żyta 3.
-”-   -”-      -”-      Owsa 3. gar. 8.
Biorąc Rok szredni zebrać można.
& V.
Pola corocznie samym owsem zasiewane.
Chłopskie pola pod Numerami Topp. 3,7,12,19,23,30,41,50,54,56,63,73,82 1/2,89,104,112,118 
1/2,123,128,132,134,141,146 1/2,147,60
w Tabeli Rozmiarowej opisane na których sam Owies corocznie zasiewa się. Grunt mające 
Glinczasty a na tym ani Nawozu nie wystarcza, ani się też tam siać może Ozimina, gdy te są nie co 
mokre i spłuczyste, i śniegi zwykły długo na nich leżeć.
Podług jednostajnego wyznania Woyta, Przysiężnych z Gromady wybranych Mężów, Owsa na 1 
Morg wychodzi zwykle Kor. 1. gar. 16. Zbiór zaś do ziarn 2 i 1/16. Biorąc szredni Rok okazany.      
Suma tegoż Pola 48/ 660,4/ 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
& VI.
Pola w dwóch w trzech Latach owsem zasiewane.
Chłopskie Pola w 2 w 3 latach Owsem zasiewane pod Nr Topp. 66,90 94,119 w tabeli rozmiarowej 
opisane Grunt mające nieco Krzemisty i od Domów odległy, nie co w zaciszy umieszczone i z 
Natury swojej nie jak sam Owies na nich się siewa i to co 3-ci Rok, na odłogi zostawiają się aby się 
zatężyły, na tych polach wysiew Owsiany jednaki jak i na innych, po Kor. 1. gar. 16 na Morg 1, 
zbiór zaś 1-go Kor. ?? /puste/. Kor. 2 od Woyta i z Gromady wybranych Mężów podany jest …. 
Suma tych pól wynosi 12/ 22,5/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
& VII.
Znajdują się Pola Rok siane Owsem a drugi Rok na odłogi wypuszczone.
Chłopskie Pola pod Nr Topograficznymi 51, 53, 68, 72, 113, 133, 150.
Pola te grunt mają Kamienisty i z Lassówką zmieszany, spłuczysty i pusty od Domów Posiadaczów 
daleko odległy a stąd samym tylko Owsem zasiewane bydź zwykły
podług. 
Latus  88/ 1058/0/0/0/0/0/4/1302/0/0/0/0/0/0/0
zdj.111.jpg
wyznania Przysiężnych jednakowy na Morg Jak i na lepsze z Racji że na tych daleko więcej sieje 
się, że zaś te grunta spłuczyste, przeto w bruzdy się ziarna nie ciska, a to 3. Części Pola zabierają i 
przez to Wysiew Równa się. Zbiór zaś daleko jest mniejszy, bo tylko z 1 Kor. Rachując co o 



Dziesięcinę Odsiew i Odjemne Zboże biorąc to na Szredni Rok jest 
Kor. 1. gar. 16.  Suma tychże ..11 /1591,2 /0/0/0/0 rubryki puste.
& VIII.
Pola raz w trzech Latach zasiewane.
Chłopskie Pola pod Nr Topp. 92, 116, 129, 138, w Tabeli rozmiarowej zapisane Gatunku podłego, 
Grunt Krzemienisty z Lassówką najodleglejsze od Domów Właścicielów między Pastwiskami 
znajdujące się, Grunt spłuczysty i rzadki, przeto zwykły się raz w 3 latach zasiewać a przez 2. 
odłogami bywają na tych gruntach tak wysiew jako i zbiór jednakowy od Woyta, Przysiężnych i z 
Gromady wybranych mężów jak w & VII potwierdzony.                    
Suma tych że 3 /765,4/0/0/0/0/0/0/.. rubryki puste.
Wysiew na Morg Kor. 1. gar. 16.
Zbiór zaś z jego Korca 1. gar. 16.
& IX
Łąki.
Chłopskie dwie łąki najlepsze pod Numerami Topp. 25, 57 przy chałupach znajdując się z których 
Użytek Siana słodkiego Cettnar 8.
Potrawu zaś przez połowę Cettnarów 4.
równie jako z Ogodów podano
Suma tychże …0/0/0/0/0/0/0/1 /1190/0/0/0/0/0/0/0
& X
Chłopskie łąki bez potrawu pod Numerami Topp. 2, 4, 64, 80, 84, 103, 120, 125, 148;
Te nieco po pagórkach między polami znajdują się, grunt krzemienisty mające szczotczysta i 
niesporo rośnie, a więc żadnego z niej potrawu nie bywa, gdyż nierychło bywają koszone. Zbiór 
jednakowoż siana od wybranych z Gromady Mężów z Morgu Cett 6.
Suma tychże …0/0/0/0/0/0/0/12 /73,3/0/0/0/0/0/0/0
& XI
Chłopskie łąki podłe pod Numerami Topp. 8, 36, 55, 65, 81, 106, 121, 122, 144;
Te po potoczkach i po pagórkach umieszczone grunt podły mające i moczarowate, trawa 
szczotczysta i podła, a więc tylko z Morgu podobno jest siana słodkiego Cettnarów 3.
Suma tychże ...0/0/0/0/0/0/0/2 / 981,2/0/0.. rubryki puste.
Latus: 104 / 215,2 / 0 / 0/ 0/ 0/ 0/ 21 / 347,1/ 0 / 0/0/0/0/0/0
zdj.114.jpg
& XII
Pastwiska.
Chłopskie pastwiska z krzakami najlepsze a te pod Numerami Topp. 43, 67, 74, 83, 91, 93, 115, 
140, w Tabeli wymiarowej opisane te pastwiska, znajdują się w końcu pól od granicy Osieczańskiej,
grunt mające pusty, krzemienisty, krzakami brzozowemi zarosłe, a więc z tych nie tak z paszy bo ta 
nie jest wystarczająca, tak z użytku jakiegoż kolwiek krzaków, od woyta, przysiężnych i z Gromady
wybranych Mężów, siana słodkiego podano z Morgu Cett 2. 
Suma tychże: 0/0/0/0/0/0/0/32 /366/0/0/0/0/0/0/0
& XIII
Chłopskie pastwiska podlejsze a te pod Nr Topp. 9, 11, 20, 39, 44, 45, 52, 69, 105, 108, 114, 130, 
10? w Tabeli rozmiarowej opisane. Te znajdują się po brzegach skalistych i potokach, które przecież
krzaczętami brzozowemi zarosłe, znajdują się i te równej własności przeto z tych równie podano z 
Morgu jednego od Mężów, do tego obranych, tak z użytku krzaka jako i z paszy lubo ta bardzo 
mizerna, siana Cett. 1 Fun: 40.
Suma tychże: 0/0/0/0/0/0/0/30 /659,5/0/0/0/0/0/0/0
& XIV
Chłopskie pastwiska najpodlejsze a te pod Nr Topp. 4, 29, 95;
Te pastwiska znajdują się kamieniami samemi napełnione w których bydle nic nie uskubnie, ale że 
gdzieniegdzie krzakami znajdują się, więc z użytku tych podano Funtów 50., siana słodkiego z 
Morgu ..



Suma tychże: 0/0/0/0/0/0/0/3 /1028 /0/0/0/0/0/0/0/
& XV
Lasek Pański.
Lasek Pański Słotwiny zwany znajduje się także tu umieszczony pod Nr Topp. 10 w Tabeli 
rozmiarowej opisany. W tym przed tym znajdowały się drzewa na budowle, teraz najwięcej na 
krotwy Jodłowego drzewa znaleźć można.
Suma tychże ..
& XVI
Miejsca nieużyteczne.
Umieszczone tu są miejsca nieużyteczne pod Nr Topp. 6, 18, 32, 40, 59, 70, 75, 88, 98, 117, 137, 
145, 135;  w Tabeli rozmiarowej i kontraktowane, Te zaś są nie inne tylko Drogi, wygony, albo 
Skotnice i brzegu kawałek skalistego i inne tym podobne.
Suma Niwy Bulinka: 104/ 215,2 / 0/0/0/0/0/87 /801 /0/0/0/0/0/0/0

zdj.117.jpg
II NIWA Zarzeczna.
Ta graniczy od zachodu częścią z gruntami Osieczańskimi, zaczyna się od Potoku płynącego 
Bulinka zwanego, jednym bokiem, a drugim od gruntów Osieczańskich i ciągnie się aż do Drogi i 
Rzeki Łęckiej, przez Wieś idącej na wschód słońca, na południe zaś przypiera do gruntów i 
pastwisk Trzemeskich, a na północ styka się z Lasem Osieczańskim na Rogach poniżej, na 
Kamieńcu i gruntów Banowskich i zamknięta jest Numerami Konskrypcyonalnymi 14. na południe 
Łukasza Górki od granicy Trzemeski, 20 Jakuba Kęska na pólnoc ku granicy Banowskiej.
Niwa ta niczym się prawie nie różni od pierwszej, grunt równie pusty, spłuczysty, a miejscami i 
dużo mokry mający, najwięcej samym Owsem zasiewa się. Na ugnoionych zaś polach dobrze na 
niektórych przy domach, sieje się przenicę, a nieco na obsuszonych żyto jako przy każdym 
paragrafie będzie explikacja.
Zamyka w sobie same chłopskie grunta orne, sady, albo ogrody drzewiną zarosłe, łąki, pastwiska 
krzakami zarosłe, potoki, budowle chłopskie z osiedlami, albo podworcami. Tudzież miejsca 
nieużyteczne jakowe są Drogi Goscienne, Skotnice, albo wygony Rzeką i Brzegi.
& XVII
Budowle.
Chłopskie budowle z Osiedlami, albo Podworcami pod Nr Topp. 153, 159, 175, 189, 190, 201, 219, 
220, 239 w Tabeli rozmiarowej zapisane.
& XVIII
Sady albo ogrody.
Chłopskie sady albo ogrody pod Nr Topp. 160, 174, 193, 221, 240 w Tabeli rozmiarowej opisane z
tych, z jak najlepszych łąk z Morgu siana Cett. 8., potrawu przez połowę Cett. 4., podług podania

Woyta i Przysiężnych wzięto te ogródki przy chałupach znajdują się umieszczone drzewiną,
najwięcej śliwową zarosłe.

Suma tychże: 0/0/0/0/0/0/0/1/ 281,2/0/0/0/0/0/0/0
& XIX
Pola.
Chłopskie pola najlepsze pod Nr Topp. 158, 171, 194, 196, 217, 235, 236, wyrażone, blisko domów 
znajdujące się, grunt mające pruchnice z krzemieńcem nieco mokre i z natury swojej pod przenicę 
są tak dalece zdatne, ale za przemytych posiadaczów, gdy ugnojone zostaną, tedy na nich w 
pierwszym roku przenica w drugim jęczmień, w trzecim zaś owsem zasiewane bywają. Na zasiew 
Ozimy jednego Morgu potrzeba przenicy korzec 1. gar. 8.
Latus: 0/0/0/0/0/0/0/1/281,2/0/0/0/0/0/0/0;
zdj.120.jpg
jęczmienia toż samo wychodzić zwykło korzec 1. garcy 8. Zbiór zaś przenicy z jednego Korca 
Korcy 2 gar. 24, w jęczmieniu zaś Korcy 3, biorąc na średni rok od Woyta i Przysiężnych z 
Gromady wybranych Mężow podano do czego rachuje się Dziesięcina, odsiew i odjemne zboże.



Suma Płaszczyzny 8 /1481/ 0/0...puste rubryki -14.
& XX
Chłopskie pola średnie blisko domów pod Nr Topp. 156, 163, 171, 176, 186, 192, 196 i 1/2, 203, 
214, 215, 222, 221, 241 oznaczone, grunt mające glinczasty z piaskiem, wiele nawozu potrzebujące,
które za średnie stąd miane że blisko domów i łatwiej ich znawozić można, lecz na tych żadnej 
oziminy prócz samego Owsa siać nie można, przeto za pilnym staraniem posiadaczów, gdy będą 
ugnojone w pierwszym roku na nawozie sieje się żyto, w drugim zaś i w tzrzecim sam owies 
zasiewa się, na zasiew oziminy potrzeba na jeden Morg żyta korzec 1. gar. 8. Zbiór zaś rachując 
Dziesięcinę, Odsiew i poszlednie zboża 1 korca żyta kor. 3.
Owsa zaś kor. 3 gar. 8.
Suma płaszczyzny.. 15 /420,2 / 0/0 .. puste rubryki - 14.
& XXI
Znajdują się pola chłopskie samym owsem corocznie zasiewane, grunt mające glinczasty, rzadki, 
spłuczyste i daleko od domów odległe, tudzież mokre i nieco w zacieniach umieszczone, które ani 
nawozu wystarczyć nie można, ani też tam jakowa Ozimina siać się nie może.
Podług wyznania z Gromady wybranych Mężów, na zasiew jednego Morgu wychodzi owsa Kor. 1 
gar. 16. Zbiór zaś z jednego Korca Korcy 2. A te pod Nr Topp. 152, 157, 161, 162, 166, 176 i 1/2, 
178, 184, 186 i 1/2, 188, 199, 205, 206, 207, 212, 225, 228, 234, 242, 243, 180-
Suma tychże .. 36 /16,2 / 0/0.. puste rubryki.
& XII
Znajdują się pola 2 w 3-ch latach owsem zasiewane, chłopskie pola pod Nr Topp. 179, 230, 233, w 
Tabeli wymiarowej opisane, te położenie mają w zacieniu, grunt mokry, glinczasty, samym tylko 
owsem dwa roki się sieją, a w trzecim na odłogi zostawiane bywają, aby przez ten trzeci rok nieco 
zaległy, na tych polach wysiew na jeden Morg owsa jednaki to jest Kor. 1 gar. 16. Zbiór zaś nieco 
mniejszy, bo nie tylko z jednego Korca Korcy 2 zebrać się może.
Suma tychże .. 5 /440,1 / 0 / 0.. puste rubryki.
Latus: 65 / 757,5/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 1/ 281,2 / 0/0 .. puste rubryki
zdj.125.jpg
& XXIII
Pola podłe owsem rok siane, rok nie siane.
Chłopskie pola pod Nr Topp. 154, 165, 180 i 1/2, 182, 209, 210, 229 i 1/2, 232 w Tabeli 
rozmiarowej znajdujące się opisane. Rok się tylko sieją, czasem i przez dwa nie bywają siane, grunt
mające pusty, glinczasty, rzadki, są daleko od domów posiadaczów, odległe między pastwiskami, 
znajdujące się, równe tak w wysiewie jako i w zbiorze, jak w pierwszej Niwie podobneż grunta 
podane i dla tejże samej przyczyny. To jest wysiewa się równie owsa na Morg Korzec 1. gar. 16. 
Zbiera się zaś z jednego Korca 1 K. 16 gar., podług uznania i podania tychże Mężów wybranych.
Suma płaszczyzny .. 17/406 /0 /0 .. puste rubryki - 14.
& XIV
Znajdują się pola samym owsem raz w trzech latach zasiewane, chłopskie pola pod Nr Topp. 168, 
211, 229, które raz się sieją a przez dwa roki odłogiem leżą prawie równej własności z polami, 
które rok się sieją w drugim tłokiem leżą nie tylko, że te nieco są z mialszej glinki złożone przeto 
częściej leżeć muszą i podług zeznania Przysiężnych rzadko jak jak pierwsze jak i te drugie 
zasiewane bywają. Wysiew na tych jak i na tamtych jako też i zbiór jednakowy. To jest na zasiew 
jednego Morgu wychodzi owsa korzec 1. gar. 16. Bo te pola daleko większego wysiewu jak na 
lepsze potrzeba, ale że te spłoczyste i mokre przeto się Zagon mały robi a bardziej próżne zabierają 
wiele pola. Zbiór zaś z jednego Korca Korzec 1. garcy 16.
Suma płaszczyzny .. 7 /265 / 0 /0 .. puste rubryki.
& XXV
Łąki bez potrawu.
Chłopskie łąki w całej tej Niwie jednakie z których żadego Potrawu nie zbiera się, ponieważ nie 
rychło koszone bywają, te znajdują się blisko domów, grunt mają krzemienisty z pruchnicą zimny, 
dlatego trawa róść nie chce, i potrawu nie bywa, ale żeby urósł jaki to ten chyba bydło wyje, przeto 



z tych łąk podług wyznania Woyta, Przysiężnych i z Gromady wybranych Mężów podane są siana 
słodkiego z Morgu Cetnarów 7., a te pod Nr Topp. 191, 200, 172, 164, 167, 169, 177, 187, 197, 
202, 226, 237, 216.
Suma tychże .. 0 / 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 7 / 52,2/ 0/0.. puste rubryki.
Latus: 89/1428,3 / 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 8 / 333,4 / 0/0 .. puste rubryki
zdj.128 i 129.jpg
Transport:   89 /1428,5 / 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 8/ 333,4/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 
& XXVI
Pastwiska.
Chłopskie pastwiska z krzakami i najlepsze pod Nr Topograficznymi 151, 195, 231 w Tabeli 
wymiarowej opisane te znajdują się krzakami brzozowemi, olszowemi i inną chruściną zarosłe, 
tudzież gdzieniegdzie małe jodełki na łaty zdatne i żerdzie znajdują się, grunt mają glinczasty, lecz 
na Paryach umieszczone i na las obrócone bydź nie mogą, lecz przy dawnym swoim nazwisku 
utrzymują się. Podług tedy wyznania Woyta, Przysiężnych i z Gromady wybranych Mężów tak in 
oim spasnego jako i użytku z krzaków podano z Morgu Cettnarów 2. Funtów 50. siana słodkiego
Suma płaszczyzny tychże ..0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 32/ 536/0/0 .. puste rubryki.
& XXVII
Chłopskie pastwiska średnie pod Nr Topp. Znajdujące się 151 i 1/2, 170, 181, 224, 195 i 1/2, 231 i 
1/2. Te pastwiska są daleko podlejsze od pierwszych, rzadko tylko krzakami miejscami zarosłe, 
grunt miejscami kamienisty a miejscami błotnisty, mające od domów daleko odległe, przeto z tych 
Morgu jednego z paszy od Woyta, Przysiężnych i z Gromady wybranych Mężów, otaxowane podać 
siana słodkiego Cettnar 1. Fun: 60.
Suma tychże .. 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 82/ 207,3/ 0/ 0.. puste rubryki.
& XXVIII
Miejsca Nieużyteczne.
Znajdują się jeszcze w tej Niwie miejsca nieużyteczne, jakowe są Drogi polne, gościenne, Skotnice,
albo wygony, brzegi potoki, Rzeki i inne tym podobne, a te pod Nr Topp. 155, 173, 183, 185, 204, 
208, 213, 218, 238, 244, 198, 223 w Tabeli wymiarowej oznaczone.
Suma Niwy Zarzecznej: 89/ 1428,3/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 122/ 1017,1/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0

III NIWA Podlesie.
Graniczy od wschodu z Banowskiemi krzakami i częścią Starościńskiemi, zaczyna się na zachód od
Rzeki i Drogi Łęckiej przez Wieś idącej a ciągnie się na zachód do Drogi Banowskiej, na południe 
styka się z pastwiskami Trzemeskiemi, a na północ drugim bokiem przypiera kawałkiem do 
gruntów Banowskich i zamknięta jest Numerami Konskrypcyonalnemi na pólnoc 22. Marcina 
Kęska od granicy Banowskiej i Nr 30 Antoniego Mazura na południe od granicy Trzemeskiej 
oznaczona;
Niwa ta, co do gatunku Grontów i płodności, równa się dwóm poprzedzającym i jak w tamtych tak i
w tej ostatniej grunta są bardzo płonne i podłe, ziemia glinkowata z piaskiem miejscami sama przez
się rzadka, dołem pruchnica z krzemieniem. Te grunta miejscami mokre w zacieniu niektóre w 
dolinach i po brzegach spłoczyste, słowem prawie same ofsiane i z swojej natury, ponieważ żadne 
Ozime zboże bez nawozu siać się nie może.
Ta Niwa zamyka w sobie pola orne, chłopskie sady, albo ogrody, łąki, pastwiska, budowle chłopskie
z osiedlami, tudzież miejsca nieużyteczne jakowe są, Drogi polne, Skotnice, albo wygony, potoki 
tudzież. Brzeg skalisty kawałkiem od Granicy Trzemeskiej.
& XXIX
Budowle.
Chłopskie budowle z osiedlami albo Podworcami pod Nr Topp. 249, 251, 266, 267, 272, 289, 298, 
299, 300, 326, 327, 331, 354.
W tabeli rozmiarowej zapisane znajdują się.
& XXX
Ogrody.



Chłopskie ogrody czyli Sady w tej Niwie wszystkie są jednakie i z tych użytku z Morgu jednego 
siana słodkiego podano Cett. 8, potrawu zaś przez połowę Cett. 4. Te Ogrody znajdują się przy 
Chałupach, grunt mają pruchnica z krzemieńcem zmieszana a te pod Nr Topp. 250, 273, 293, 301, 
314, 328.
Suma tychże .. 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 2/ 616,5/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0
zdj.134.jpg
& XXXI
Grunta.
Chłopskie pola najlepsze przy chałupach znajdujące się, grunt mające pruchnica z krzemieńcem z 
swojej natury, pod przenicę niezdatnej, jednakowoż za pilnym staraniem i dobrym ugnojeniem na 
tym w pierwszym roku Przenica, w drugim Jęczmień a w trzecim Owies sieje się. Na Morg tak 
przenicy jako i jęczmienia jednakowo wysiewa się Korzec 1 gar. 8.
Zbiór zaś z jednego Korca Korcy 2 g. 24., rachując odsiew, odiemne zboże i Dziesięcinę zebrać 
może a te pod Nr Topp. 268, 277, 292, 302, 315, 333, 352, 356.
Suma tychże .. 4/ 175,2/ 0/ 0.. puste rubryki.
& XXXII
Chłopskie pola średnie także blisko domów znajdują się, grunt majace glinczasty z pruchnicą a 
miejscami z piaskiem zmieszana, te równie bez ugnojenia ich mniej zdatne. Pod żytem, ale te za 
staraniem gospodarskim dobrze ugnojone; na nich w pierwszym roku na nawozie sieje się żyto w 
drugim zaś i w trzecim owies zasiewa się. Na zasiew Ozimy jednego Morgu potrzeba żyta Korzec 
1. gar. 8., a owsa Korzec 1. gar. 16., Zbiór zaś żyta z jednego Korca Korcy 3., a owsa Korcy 3. gar. 
8., Podług wyznania Przysiężnych biorąc rok średni bydź może. A te pod numerami 
Topograficznemi 252, 255, 260, 285, 286, 312, 315 i 1/2, 329, 333 i 1/2, 547, 548, 325.
Suma tychże .. 22/ 254,2 / 0/ 0.. puste rubryki.
& XXXIII
Chłopskie pola samym owsem corocznie zasiewane, te grunta mają gliniasty rzadki a przeto mokre 
i spłoczyste nieco od domów oddalone. Na tych polach na jeden Morg wychodzi owsa równie jako i
na inne Korzec 1. gar. 16. Zbiór zaś z jednego Korca, Korcy 2 gar. 8., od Przysiężnych podane a te 
pod Numerami Topograficznemi znajdują się 245, 252, 256, 259, 261, 263, 270, 279, 280, 281, 282,
283, 287, 294, 296, 305, 306, 309, 310, 311, 322, 323, 330, 332, 336, 338, 346, 350, 353, 311, 288.
Suma tychże .. 57/ 755,2 / 0/0 .. puste rubryki.
Latus:  83/ 1185/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 2/ 676,5/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0
& XXXIV
Pola chłopskie samym owsem 2 w 3-ch latach zasiewane, w trzecim odłogami bywają te /zdj. 
137.jpg/ pola składają się z glinki rzadkiej z krzemieńcem zmieszanej, od domów opodal w 
zacieniach położonie swoje mają, a więc dwa roki się sieją, a rok tłoczą, z tych zbiór z jednego 
ziarna ziarn 2., owsa na Morg zaś jednako się wszędy wysiewa Korzec 1 gar. 16. Podług zeznania 
Przysiężnych a te znajdują się pod Numerami Topograficznemi 307, 339, 341, 257, 318.
Suma tychże .. 8/ 433,3 / 0/0/0 .. puste rubryki.
& XXXV
Znajdują się pola chłopskie 4, które rok samym owsem zasiewane bywają, a drugi dla zatężenia 
odłogiem leżą. Te grunt mają pusty i podły, z glinki bardzo rzadkiej złożony i prawie tylko dla 
karmy dla bydła zasiewane bywają, są daleko odległe od pomieszkania właścicielów. Na te równy 
wysiew na jeden Morg owsa Korzec 1. gar. 16. Zbiór zaś daleko mniejszy, bo tylko z jednego korca 
Korzec także 1. gar. 16., w średnim zebrać się może roku a te znajdują się pod Nr Topograficznemi 
2, 84, 321, 343, 344.
Suma tychże .. 4/ 606/ 0/0 .. puste rubryki.
& XXXVI
Znajduje się jeszcze pola raz w 3-ch latach owsem zasiewane, najpodlejsze i najodleglejsze od 
domów posiadaczów, między pastwiskami umieszczone, grunt bardzo podły, mające mokre, glinka 
rzadka z krzemieńcem na te pola równy wysiew to jest owsa na Morg wychodzi Korzec 1. gar. 16. 
Na co racja na podobneż pola w Niwie pierwszej, drugiej okazana.



Zbiór zaś z jednego Korca Korzec 1 gar. 16. Przysiężnych podany a te pod Nr Topp. 308, 345 w 
Tabeli rozmiarowej opisane znajdują się.
Suma tychże .. 10/ 388/ 0/0 .. puste rubryki.
& XXXVII
Łaki.
Chłopskie łąki średnie pod Numerami Topp. 248, 265, 357, 269, 278, 295, 303, 335, 351, 324. Te 
łąki znajdują się między polami porozrywanemi grunt z pruchnice  i krzemieńca złożony, mające 
zimny a stąd trawy niewielkie rosną i nierychło koszone bywają.
Latus: 106/ 1012,3/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 2/ 616,5/ 0/ 0.. puste rubryki.
Zdj.140.jpg
a więc już żadnego potrawu z nich nie zbiera się, bo ten nie urośnie. Podług tedy wyznania 
wybranych z Gromady Mężów, siana z Morga jednego podano Cettnarów 7.
Suma płaszczyzny .. 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 6/ 1596,5/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0
& XXXVIII
Znajdują się łąki chłopskie podłe pod Numerami Topograficznemi 246, 275, 290, 316, 334, 337,
znajdują się te łąki po potokach z natury swojej podłe, miejscami bagniste. Z tych Morgu jednego 
Cett. 3. podano, potrawu tu za jednego nie bywa ani bydź nie może.
Suma tychże .. 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 1/ 1416/0 /0 .. puste rubryki
& XXXIX
Pastwiska z krzakami.
Chłopskie pastwiska w całej tej Niwie jednakie dołem nie co lepsze i krzakami gęściej zarosłe, górą
zaś podlejsze i więcej placów próżnych mające. Te pastwiska znajdują się w końcu pól 
właścicielów, grunt mające Laskówką z Krzemieńcem, różnemi potokami, napełnione krzakami i 
najwięcej brzozowemi zarosłe. Przeto z użytku tych z jednego Morgu siana słodkiego Cett. 1 i 1/2, 
od Woyta, Przysiężnych i z Gromady wybranych Mężów podano, a te są pod Numerami Topp. 253, 
254, 271, 274, 291, 304, 313, 320, 340, 342, 264.
Suma tychże .. 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 950/ 0/0 .. puste rubryki.
& XXXX
Miejsca Nieużyteczne.
Znajdują się miejsca nieużyteczne i nie mierzone, jakowe są Drogi, wygony albo Skotnice, Potoki, 
Rzeka, albo i Brzeg skalisty a te pod Nr Topp. 247, 262, 276, 297, 319, 349, 355, 358, 
                                                             0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 950/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 
w Tabeli wymiarowej wyrażone: 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 112/ 188,4/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/
Suma Niwy Podlesie:
My niżej wyrażoni podpisujemy się z ałł. W Trzemesni 19 8-bris 1786 /19.10.1786 rok/.

106 1012,3 0 0 0 0 0 123 1568,2 0 0 0 0 0 0 0

89 1428,5 0 0 0 0 0 122 1077 0 0 0 0 0 0 0

104 216,2 0 0 0 0 0 87 801 0 0 0 0 0 0 0

Suma 
sumarum

300 1057 2/3 0 0 0 0 0 334 246,2 0 0 0 0 0 0 0

Jan Przybylski Plenip.,
Łukasz Górka, Woyt +
Walenty Gągol, Przysiężny +
Szymon Moryc, Przysiężny +

Wybrani z Gromady Mężowie:



Michał Mroczkowski +
Łukasz Mazur +
Bartłomiej Górka +
Mikołaj Dąbrowski +
Wojciech Skałka +

zdj. 144.jpg
Rekapitulacja Niw
I Niwa zamyka w sobie pola i pastwiska
II Zarzeczna
III Podlesie
Suma Generalis   /rubryki puste/
Rekapitualacja w każdej Niwie znajdującego się gatunku gruntów.  /rubryki puste/

Grunt tej Wsi składa się z glinki z piaskiem i iłem pomieszanej. Miasto najbliższe Myślenice, do 
sprzedania wiktuałów o milę jedną.
Siana słodkiego Cett. 1 zł ryn. Xry 24
Potrawu             -'-        -'-                12
Siana kwaśnego  -'-       -'-        -'-    12
Potrawu              -'-        -'-       -'-       6
Siąga twardego drzewa z rąbaniem              1.  9.
dłł Wideński miękkiego drzewa z rąbaniem   52 i 1/2

zdj. 146.jpg
My niżej podpisani Plenipotenci, Przysiężni i z Gromady posiadłości z Wsią Łękami graniczących, 
do pomiaru wybrani Mężowie wyznajemy niniejszemi, że nam w przytomności J-go Cesarsko-
Królewskich, tak Cyrkułu Bocheńskiego jako i Myślenickiego Rektyfikujących Komisji i Gromady 
Cyrkułu Bocheńskiego i Myślenickiego, zamiar publikacji i kontroli Fassyi do zrozumienia 
oznaczony został, gdzie my w tej mierze, tak Fasyją wysiewą i zbioru z każdej Niwy z osobna 
wyrażenie i do zrozumienia nam czytany słyszeliśmy, jako też byliśmy pytani jeżeli nie przeciwko 
sposobu tegoż Tasyonowania to naprzeciw wnosić możemy i nie mamy? Owszem od tychże 
Rektyfikujących Cyrkularnych Kommisji, nam grożono było, iż gdy my teraz przeciwko tej Fasyi 
nic nie zanosiliśmy, tedy potym nasze bądź jakiekolwiek przeciwne wnoszenia nigdy by żadną 
miarą przyjęte nie były, a że my przeciwko Fasyi a mianowice przeciwko użytkowi zbioru, z wsi 
Łekom wyznaczonemu podług wiadomości gruntów i pożytku podług sumienia i wykonanej 
przysięgi naszej, w różnych kategoriach podwyższyć i pomniejszyć za słuszną rzecz uznaje się. 
Tedy nasze wyznanie dla lepszej wiary znakiem krzyża świętego stwierdzamy, Dałł w Osieczanach 
dnia 19 8-bris 1786 Anno.

Józef Wielowieyski, Posesor Dziedziczny

Walenty Gągol, Przysiężny +
Szymon Maryc, Przysiężny +
Michał Mroczkowski, Mąż przy. +
Walenty i Mikołaj Dąbrowski +
Wojciech Skałka +

z Osieczan:
Marcin Lewiecki Plenipotent
Filip Kęsek, Woyt +
Wawrzyniec Batko +
Łukasz Rykała +



Wincenty Drozdzik +
Bartłomiej Sałach +
Jan Masełko +
Jan Jaśkowiec +
Błażej Bilinowski +
Jacenty Michalczyk +

Pieczęć lakowa ze sznurkiem i nieczytelny podpis:   .. Baum.

Zdj. 153.jpg str. 62
SUMMARIUM
Cyrkuł: Bochnia                         Państwo: Trzemeśna
Gromada: Łęki.
Leży od najbliższego Miejsca, w ktorym targi tygodniowe bywać zwykły, … /nie pisze/ 0 … mil

średnia cena
fr. siana słodkiego Cetnar.                                     Zł.R.  20 kr.
fr. siana kawaśnego Cetnar.                                   Zł. R. 10 kr.
fr. Potrawa Cetnar.                                                 Zł. R. 10 kr.  
Twardego drzewa fążniąwego, polano 3 stopy
fr. rachując, sążeń ..                                                Zł. R. nie ma kr.
Drzewa miętkiego teyże samey Miary . . .             Zł. R. nie ma kr.
zdj.154.jpg
/tabele które dla mnie, dla laika, zbędne są/...

sporządziła Genowefa Jaśkowiec, Myślenice dn. 30.07.2018 rok.

Lasu 2 Morgi 756 S   drzewo miętkie 1 i 85/100.

Jan Przybylski, Państwo Trzemesnie Plenipotent.
Zdj. 158.jpg str. 64
Sumarium
zdj. 175.jpg
 podpis superrevident
Józef de Wlaskowitz
zient. Coons Calculator
/zdj. 184.jpg/, potem powtórka od początku: zdj. 185.jpg, 186.jpg..

– koniec-

 




