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WSTÊP

Jednym z najwa¿niejszych typów wiejskiego czynszowego osadnictwa na ziemiach polskich w latach 1527/1547-1864 by³o osadnictwo olêderskie, które wziê³o
swoj¹ nazwê od jego pionierów  Holendrów, zwanych w jêzyku staropolskim
olêdrami, olendrami lub holêdrami. O jego istocie decydowa³y jednak nie przynale¿noæ etniczna osadników, charakter gruntów czy sposób ich zajmowania
(melioracja lub karczunek), ale prawo holenderskie, przyniesione przez Holendrów i stosowane przez ich kontynuatorów, g³ównie Niemców i Polaków,
a tak¿e realizowana w jego ramach funkcja gospodarcza, polegaj¹ca na zajmowaniu
terenów przewa¿nie trudnych do zagospodarowania, uprawie ziemi w jednym
kawa³ku i du¿ym znaczeniu hodowli zwierz¹t. Zgodnie z zasadami tego prawa
olêdrzy, holêdrzy, nazywani tak nawet wtedy, kiedy nie reprezentowali ju¿ narodowoci holenderskiej, byli ludmi osobicie wolnymi i dzier¿yli ziemiê na warunkach emfiteuzy  najpierw wieloletniej d³ugoterminowej, a póniej (zw³aszcza
w Wielkopolsce) wieczystej dzier¿awy, wieczystego prawa czynszowego za tzw.
okupne, mog¹c przekazywaæ gospodarstwa swym spadkobiercom lub je sprzedawaæ za powiadomieniem pana. Po up³ywie czasu wolnizny, przeznaczonej na
zagospodarowanie, wiadczyli na rzecz pana feudalnego jedynie czynsze (w pieni¹dzu oraz naturze) i w bardzo ograniczonym wymiarze (chocia¿ nie zawsze) 
robociznê. Posiadali ograniczon¹ wolnoæ gruntow¹, odpowiadali solidarnie ca³¹
gmin¹ za terminowe dope³nienie zobowi¹zañ wobec pana, mieli wybieralny
samorz¹d gromadzki, który m.in. pilnowa³ wywi¹zywania siê z tych zobowi¹zañ i zachowywali ograniczon¹ wolnoæ s¹dow¹, podlegaj¹c w³asnemu s¹dowi
wiejskiemu, a tylko czêciowo (w sprawach kryminalnych i w trybie odwo³awczym) s¹downictwu pañskiemu. Uiszczali ponadto op³aty na rzecz kocio³a
3
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katolickiego i podatki dla pañstwa, posiadali z regu³y wolnoæ handlu oraz
cieszyli siê swobod¹ wyznaniow¹ i prawem zak³adania w³asnych szkó³, najczêciej bêd¹cych zarazem domami modlitwy. Z tych zasad zw³aszcza zbiorowa
solidarnoæ gminy olêderskiej wzglêdem pana oraz wynikaj¹ce z niej równouprawnienie i wzajemna, s¹siedzka pomoc osadników wewn¹trz gminy oraz
odpowiednia organizacja i funkcje samorz¹du wiejskiego (gminnego) stanowi³y o odrêbnoci prawnej osadnictwa olêderskiego w stosunku do innych
form kolonizacji na prawie niemieckim, takich jak np. osadnictwo so³tysie,
w ramach którego osadnicy otrzymywali nadzia³y (gospodarstwa) w wieczyste u¿ytkowanie ale nie, jak olêdrzy na podstawie umów lokacyjnych zawieranych z ca³¹ gmin¹, lecz za indywidualnymi przywilejami.1
Wed³ug dotychczasowych badañ w latach 1527/1547-1864 na obszarze
I Rzeczypospolitej i po 1795 na ziemiach jej trzech zaborów za³o¿ono co najmniej ok. 1700 osad olêderskich, z czego przynajmniej 300 z wy³¹cznym lub
czêciowym udzia³em etnicznych Holendrów, wyznania mennonickiego i ich
potomków, czêciowo ju¿ zluteranizowanych. Wiêkszoæ z tych osad, minimum ok. 925, powsta³o na terenie jednego z kilku regionów, w których rozwija³o siê osadnictwo olêderskie  w Wielkopolsce w³aciwej. Tylko w okresie
staropolskim w latach 1547-1793 lokowano tu w omiu z dziesiêciu jej powiatów przynale¿nych do dwóch, a od 1768 trzech województw (poznañskiego,
kaliskiego i gnienieñskiego) 725 osad olêderskich w szerszym rozumieniu,
z czego co namniej 686 niew¹tpliwych. Osady te, nazywane te¿ w skrócie olêdrami, zak³adano w ró¿nych typach feudalnej w³asnoci ziemskiej: królewskiej, miejskiej, kocielnej (diecezjalnej i zakonnej), a zw³aszcza w zdecydowanie
przewa¿aj¹cej szlacheckiej. By³y one zamieszkiwane w regionie wielkopolskim
przez ludnoæ nap³ywow¹  potomków osadników holenderskich wyznania
mennonickiego z osad powsta³ych na Pomorzu Gdañskim (w ok. 0,8 %), w zdecydowanej jednak wiêkszoci (ok. 54 %) przez ludnoæ niemiecko-ewagelick¹
1
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Szczegó³owo o rozwoju i istocie osadnictwa olêderskiego w Polsce i w Wielkopolsce
informuj¹ opracowania: W. Rusiñskiego, Osady tzw. olêdrów w dawnym woj. poznañskim,
Poznañ 1939-Kraków 1947 oraz Z. Chody³y, Zarys dziejów osadnictwa olêderskiego w Polsce
(1547-1795), w przygotowaniu do druku i tego¿, Osadnictwo olêderskie w Wielkopolsce
(1597-1793), w druku, gdzie jest cytowana obszerna polska i obca literatura przedmiotu.
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(g³ównie luterañsk¹), a w du¿ym odsetku (ok. 38 %) przez ludnoæ polsk¹,
2
katolick¹, a czêciowo i mieszan¹ etnicznie i wyznaniowo (w ok. 7, 2%).
Do osad wówczas za³o¿onych i zamieszka³ych przez kolonistów Niemców,
protestantów, a nastêpnie a¿ do 1945 przez ich potomków, którzy tylko w bardzo
ma³ym stopniu siê zasymilowali i spolonizowali i przyjêli katolicyzm, nale¿a³a
grupa dawniejszych 10 osad olêderskich za³o¿onych w latach 1749-1776 w okolicach Nekli, w dobrach szlacheckich, a mianowicie (w kolejnoci alfabetycznej):
Barczyzny (dawniej Starej i Nowej, tworz¹cych jedn¹ gminê), Brzezia (dzi Brzena) miêdzy Siedleczkiem a Nekl¹, Gier³atowa, Góreckich Olêdrów (dzi w granicach miasta), Lasek Olêdrów (dawniej Lasek Zasutowskich, dzi czêci
Gier³atowa), Mystkowskich Olêdrów (dzi czêci Barczyzny), Nekielskich
Olêdrów (dzi Nekielki), Siedleckich albo Zabrodzia Olêdrów (dzi Siedleczka) i Zasu³towa Olêdrów (dzi Zasutowa). Wszystkie te osady od czasu swego
powstania do 1793 r. by³y po³o¿one w staropolskim powiecie pyzdrskim (w jego
granicach przed i po zmianach z 1791 r.), w woj. kaliskim, na pograniczu z pow.
gnienieñskim, ale trzy  Barszczyzna Stara i Nowa z Mystkowskimi Ol., jako
nale¿¹ce do dóbr Czerniejewo w pow. gnienieñskim, by³y tak¿e wykazywane
i w tym powiecie, nale¿¹cym od 1768 r. do woj. gnienieñskiego, utworzonego
3
wówczas z czêci woj. kaliskiego. Dzi znajduj¹ siê one w granicach 7 miejscowoci: dwóch (Brzeno i Siedleczek) po³o¿onych w gminie Kostrzyn, w pow.
poznañskim i piêciu (Barczyzna, Gier³atowo, Nekla, Nekielka, Zasutowo) nale4
¿¹cych do gminy Nekla, w powiecie wrzesiñskim, w woj. wielkopolskim.
Poni¿ej przedstawiamy w zarysie tylko pocz¹tki ich dziejów od czasu lokacji najstarszych w 1749 r. i póniej nastêpnych (do 1776 r.), a¿ po r. 1791,
czy te¿ prawie 1793, kiedy to w wyniku II rozbioru Polski znalaz³y siê one
tak, jak i ca³a Wielkopolska, pod pruskim zaborem. Ze wzglêdu na z góry
za³o¿on¹, ograniczon¹ objêtoæ, referujemy kolejno, mo¿liwie jak najzwiêlej, nastêpuj¹ce zagadnienia:
2
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Z. Chody³a, prace cyt. wy¿ej.
Z. Chody³a, Utworzenie i pocz¹tki funkcjonowania województwa gnienieñskiego (1768-17741776), [w:] Gniezno, Studia i materia³y historyczne, II, Warszawa-Poznañ 1987, s. 5-68
Z. Chody³a, Osadnictwo olêderskie w Wiekopolsce (1597-1793) i Mapa województwa wielkopolskiego w skali 1:300 000.
5

Zbigniew Chody³a. Najstarsze dzieje osad olêderskich w okolicach Nekli w latach 1749-1793

1. chronologiê, organizacjê (nazwiska i status spo³eczno-ekonomiczny
fundatorów, liczebnoæ, nazwiska, narodowoæ, wyznanie i pochodzenie osadców i osadników), charakter terenu, warunki i przyczyny lokacji osad
2. ich obszar, rozplanowanie przestrzenne, zabudowê i zaludnienie
w 1789 r., z uwzglêdnieniem liczby mieszkañców wed³ug p³ci, wieku,
struktury spo³eczno-maj¹tkowej i zawodowej
3. sytuacjê prawn¹ i administracyjn¹ ludnoci olêderskiej
4. ¿ycie gospodarcze i spo³eczne
5. stosunki wyznaniowe, owiatê i kulturê ¿ycia codziennego.
Literatura przedmiotu dotycz¹ca interesuj¹cych nas tu osad olêderskich
5
jest bardzo skromna. W tej sytuacji podstawê ród³ow¹ tego artyku³u stanowi¹ zasadniczo ród³a archiwalne w postaci przywilejów (a faktycznie umów)
osadniczych informuj¹cych o czasie, przyczynach i warunkach, organizacji
wewnêtrznej osad i wiadczeniach ich mieszkañców dla dworu, Kocio³a
i pañstwa, umów gmin olêderskich z proboszczami parafii katolickich w sprawie
wiadczeñ na ich rzecz, inwentarzy i wizji, tabel dymów, podymnego i ludnoci oraz ofiary 10 (20) grosza i tzw. zsypki zbo¿owej z lat 1789 i 1791 oraz
innych tekstów, których jednak ze wzglêdu na brak miejsca nie omawiamy
6
tu bli¿ej. Ze wzglêdu jednak na luki wystêpuj¹ce w tych ród³ach pe³ne
ustalenia s¹ mo¿liwe tylko w odniesieniu do czêci z tych osad.
W zakoñczeniu opracowania poza wnioskami wynikaj¹cymi z charakterystki wymienionych kwestii podajemy za literatur¹ niektóre najwa¿niejsze
fakty z dalszych ponad 150-letnich dziejów podnekielskich osad olêderskich
w latach 1794-1945, opuszczonych pod koniec II wojny wiatowej przez
potomków ich pierwszych osadników i zasiedlonych nastêpnie przez Polaków, przyby³ych g³ównie z kresów wschodnich II Rzeczypospolitej. Dotycz¹
one jednak tylko XIX wieku. Szeroki zakres rzeczowy i czasowy problematyki, obszerny zasób i inny charakter róde³ sprawiaj¹ bowiem, ¿e ten pó³torawieczny okres wymaga osobnego opracowania.
5
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Wrzenia. Ziemia i jej mieszkañcy. Wydano staraniem Akademickiego Ko³a Wrzenian,
Wrzenia (1932); Ziemia wrzesiñska, pod red. J. Deresiewicza, Poznañ 1978.
Cytujemy je poni¿ej.

1.
CHRONOLOGIA, ORGANIZACJA ,
WARUNKI I PRZYCZYNY LOKACJI OSAD

Czas powstania czterech z dziesiêciu osad olêderskich w okolicach Nekli
okrelaj¹ dok³adnie przywileje lokacyjne, dla pozosta³ych pozwalaj¹ go
w przybli¿eniu okreliæ pierwsze wzmianki w innego rodzaju ród³ach (takich,
jak umowy z proboszczami, wizje, inwentarze, tabele podatkowe). Wed³ug
tych róde³ zosta³y one za³o¿one w przedziale lat 1749-1776 w dobrach ziemskich nale¿¹cej do przedstawicieli redniej szlachty, tj. w³acicieli kilku
wiosek, z ich inicjatywy, w granicach trzech parafii: Siedlec (2), Nekla (6)
i Opatówko (2).
Najwczeniej, a zarazem w tym samym 1749 roku, lokowano trzy z nich:
Brzeno, w parafii Siedlec, Nekielskie Ol. i Góreckie Ol. w parafii Nekla,
w dobrach szlacheckich nale¿¹cych do trzech ró¿nych w³acicieli.
Brzeno, zwane dawniej Brzeziem, zosta³o za³o¿one na podstawie kontraktu (przywileju) z 27 marca tr., zawartego miêdzy fundatorem (za³o¿ycielem)
Antonim Krzyckim kasztelanicem nakielskim, dziedzicem dóbr Osieka, Wilkonic,
Sie(d)lca, Brzezia i in. a uczciwymi Andrzejem Arentem so³tysem i Marcinem Betkierem  zasadcami, wystêpuj¹cymi w imieniu ca³ej przysz³ej gminy
olêderskiej. Zobowi¹zali siê oni zasiedliæ tê wie 18 osadnikami Niemcami
(wród nich 17 gospodarzami z so³tysem oraz gocinnym). Osadnicy otrzymali 5 lat wolnizny na zagospodarowanie siê. Lokowali siê bowiem we wsi
prawdopodobnie w wiêkszoci, ale niezupe³nie opustosza³ej, o czym mo¿na
wnosiæ z informacji, ¿e za budynki nowe (tj. zapewne wczeniej postawione
przez dwór  Z.Ch.) powinni wed³ug ugody zap³aciæ oraz ¿e ci, którzy bêd¹
7
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siê budowaæ z fundamentu maj¹ postawiæ nale¿yte domostwa w ci¹gu piê7
ciu lat. W 1775 r. Brzezie [wie] gburska w parafii Siedlec liczy³a 21 dymów
8
(gospodarstw). Nazwiska jej innych osadników-pionierów s¹ nieznane.
W 1791 r. oblaty (urzêdowego wpisu) wspomnianego przywileju lokacyjnego
do ksi¹g grodzkich pyzdrskich dokonali: Jakub Arent so³tys, Marcin Chwist
(lub Chwast) i Jan Manka prawdopodobnie ³awnicy, bêd¹cy najpewniej po9
tomkami pierwszych kolonistów .
W tym samym roku co Brzezie, na podstawie przywileju osadniczego z 22 padziernika, wystawionego przez ówczesnego w³aciciela dóbr nekielskich
Franciszka Odrow¹¿ Wilkoñskiego kasztelana krzywiñskiego, powsta³y Nekielskie Olêdry. Zosta³y one za³o¿one w borach i lasach nekielskich na gruntach nazywanych Lisia Woda, Muniak i Strzy¿ewko. Grunty te oddano pod
lokacjê osady poczciwym (tj. uczciwym, osobicie wolnym  Z. Ch.) ludziom
Holendrom. Otrzymali oni na zagospodarowanie, czyli wykarczowanie tere10
nów lenych pod pola, ich uprawê i wzniesienie zagród 7 lat wolnizny.
Najpewniej równoczenie z dwoma wymienionymi osadami za³o¿one
zosta³y Góreckie Olêdry ko³o Nekli. W ich przywileju lokacyjnym z 1 maja
1751 r., spisanym w jêzyku niemieckim, a wystawionym we dworze (Targowej) Górce przez Zygmunta z Strêczna Turno podporucznika, genera³-adiutanta króla polskiego Augusta III, dziedzica dóbr Targowa Górka, za pocz¹tek
czasu trzyletniej wolnoci na zagospodarowanie zosta³ bowiem przyjêty
11 XI 1749 r. Osada ta okrelana te¿ alias (jako) czêæ S³awêcina albo
S³awêciñskie Olêdry, o obszarze 10 hub, czyli w³ók, powsta³a na poros³ych ponownie dêbowym lasem i opustosza³ych ju¿ w 2 po³owie XVI w.
11
gruntach czêci wsi S³awêcin.
Przed lub w 1756 r. za³o¿ono równie¿ na czêci tej dawnej wsi S³awêcin osadê Mystkowskie Olêdry, po³o¿on¹ w parafii Nekla, w 1789 r. pod
7
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Archiwum Pañstwowe w Poznaniu (dalej: APP). Ksiêgi grodzkie. Pyzdry. Gr. 115, k.
278v.-280 (oblata 12 V 1791). W przywileju lokacyjnym mylnie: ... nale¿yte domostwa stawiaæ przed(!) pi¹ciu lat i one¿ wystawiæ
APP. Zbiór tabel podatkowych i lustracji. Tab. 7. Kocian, k. 28v.
Por. przyp. 7 (w formule oblaty).
APP. Pyzdry. Gr. 113 (l. 1789-1790), k. 321-323.
APP.Gniezno. Gr. 237, k. 1022-1023v.
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wzglêdem w³asnociowym nale¿ac¹ wraz z Barszczyzn¹ (Star¹ i Now¹)
do dóbr Czerniejewo w pow. gnienieñskim i dlatego te¿ zwan¹ Czerniejewskimi Mystkowskimi Olêdrami. Za³o¿enie jej w tym czasie
potwierdza porednio umowa zawarta w Nekli 20 lutego 1756 r. miêdzy
w³acicielem i zapewne za³o¿ycielem Piotrem Zbyszewskim a ówczesnym plebanem nekielskim ks. Aleksym B³achowiczem (vel Blachowiczem) w sprawie scharakteryzowanych dalej wiadczeñ mieszkañców tej
osady na rzecz proboszczów parafii rzymsko-katolickiej w Nekli, wynikaj¹cych z faktu jej lokacji na czêci dawnej opustosza³ej wsi S³awêcin,
12
zobowi¹zanej do nich.
Najpewniej w 1759 r. lub w latach 1759-1761 powsta³o Zasu³towo Ol.,
skoro wed³ug niedatowanego przywileju lokacyjnego (prawdopodobnie z ok.
1772-1776) mieszkañcy tej osady mieli p³aciæ czynsz na 11 XI od 1766 r.
rachuj¹c ekscepcj¹ lat wolnych (czyli z wy³¹czeniem lat wolnizny  Z.Ch.),
które ju¿ dawno wysz³y. Wie tê na gruntach nazwanych Zasu³towo Wielkie i Ma³e w borach i lasach chwalczyckich, czyli faktycznie na obszarze
opustosza³ej wsi Zasutowo, o redniowiecznej jeszcze metryce, za³o¿y³ Aleksy
Lipski, dziedzic dóbr Chwalczyce, Podstolice, G¹siorowo i Zasu³towo, pu³13
kownik a nastêpnie genera³-adiutant Jego Królewskiej Moci. Na karczunek i zagospodarowanie takich gruntów dawano zwykle w przywilejach
14
lokacyjnych innych wsi olêderskich od 7 do 5 lat.
Najprawdopodobniej równoczenie z Zasu³towem Ol. lub niewiele póniej, w latach ok. 1762-1765, zosta³a lokowana przez tego samego za³o¿yciela, po³o¿ona blisko Zasu³towa i nale¿¹ca do tych samych dóbr osada Laski
Olêdry. W ka¿dym razie powsta³y one przed 1775 r., gdy¿ wymienia je tabela
15
dymów i podymnego powiatu pyzdrskiego z 1775 r.
12

13
14
15

APP. Poznañ. Gr. 1128, k. 493. Osadê S³awêcin wymieniaj¹ jako opustosza³¹ taryfy
³anowego z lat 1578 i 1620, por.: A. Pawiñski (wyd.), Polska XVI wieku. Pod wzglêdem
geograficzno-statystycznym , opisana przez.... ród³a Dziejowe. T. XII.: Wielkopolska, t.
I, Warszawa 1883 , s. 207; Rejestr poborowy województwa kaliskiego 1618-1620, wyd. i
wstêpem opatrzy³ A.J. Parczewski, Warszawa 1879, s. 163.
APP. Ksiêgi ziemiañskie. Py. Zm.1 (1792r.), k.255-255v., 257 (obl. 11 lub 16 IV 1792).
Z. Chody³a, Osadnictwo olêderskie w Wiekopolsce (1597-1793).
APP. Tab. 7. Kocian, k. 27v.
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W 1781 r. w wietle informacji inwentarza dóbr Podstolice i in. w Zasutowie (!) Ol. zamieszkiwali: so³tys (bez okrelenia nazwiska), Jan Lubrens, Gulle
(bez podanie imienia), Matys (bez okrelenia imienia lub nazwiska), so³tys
stary (bez podania nazwiska), Micha³ Henkel, Zygmunt Henkel, Wanka (bez
okrelenia imienia), Fender (bez podania imienia) i Krzysztof Konkol, natomiast w Laskach Ol.: Marcin (bez okrelenia nazwiska), Stelter (bez podania
16
imienia), Krzysztof Boga, Krzysztof Libenc.
W 1772 r. nast¹pi³a lokacja Siedleckich al. Zabrodzia Olêdrów, w dobrach i parafii Siedlec. Ich fundatorem by³ najpewniej Antoni Krzycki kasztelan krzywiñski, dziedzic dóbr Siê(d)lca, Iwna, £êka, Osieka i innych.
Porednio powiadcza to akt z 1 lutego 1779 r. przekazuj¹cy tê osadê (na
podstawie wyroku Trybuna³u Koronnego Piotrkowskiego z 1778) szlachcicowi Ludwikowi Ostrowskiemu, który w ci¹gu posesji i zamieszkiwania
w domu so³tysa (bez rugowania tego¿ wraz z rodzin¹) mia³ odzyskaæ od
Onufrego Krzyckiego, syna i sukcesora fundatora, sp³atê nale¿nych mu za
okres dwóch i pó³ lat prowizji czyli procentów od sumy 10 000 z³p., po¿yczonej O. Krzyckiemu, m.in. z czynszów p³aconych przez olêdrów, które
jednak mog³y wp³yn¹æ dopiero 11 XI 1779 r., gdy¿ wówczas mija³ termin
wolnizny. W akcie przekazania we wspomnianym celu Siedleckich Olêdrów
L. Ostrowskiemu zosta³o wymienionych z imienia i nazwiska 12 osadnikówgospodarzy wraz okreleniem wielkoci ich nadzia³ów. Byli to: Wojciech
Mank so³tys, maj¹cy jedn¹ hubê, Jan Balk posiadaj¹cy pó³ huby i 3 morgi,
Jêdrzej Cado na po³owie huby, Bogus³aw Rysner, Marcin Rysner maj¹cy
po trzy æwierci huby, Bogus³aw Heyd, Antoni Gaska (G¹ska?), Marcin Krys,
Krzysztof Szmidt, Jan Hentka, wszyscy maj¹cy po ca³ej hubie, Micha³
Marcin i Marcin B³ach posiadaj¹cy po trzy æwierci huby. Znajduj¹cy siê
tam gociniec i szko³a oraz czynsz wiadczony w drobiu pozosta³y w dys17
pozycji dworu siedleckiego. O roku 1772 jako pocz¹tku okresu piêcioletniej zapewne wolnizny i zarazem dacie za³o¿enia wsi pozwala z kolei
porednio domniemywaæ przywilej na budowê m³yna w Siedleckich Ol.,
jaki otrzyma³ 23 czerwca 1772 r. w Siedlcu od wspomnianego Antoniego
16
17
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APP. Pyzdry. Gr. 105, k. 387v. (obl. z 7 V 1792).
APP. Poznañ. Gr. 1153, k. 34v.-35v.(obl. 11 II 1779 r.)
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Krzyckiego m³ynarz Wojciech Hofmann. W 1775 r. Siedleckie Gburskie
19
Olêdry... liczy³y 16 dymów.
Przed 1775 r. powsta³o Gier³atowo Olêdry (zwane te¿, przynajmniej
w czêci, Ch³apowskie Olêdry, ze wzglêdu na przynale¿noæ do dóbr Ch³apowo), w parafii Nekla, zlokalizowane na miejscu wsi opustosza³ej ju¿ przed
1571 r. Jako Ch³apowskie Ol. w parafii Nekla wykazuje je bowiem tabela
20
dymów i podymnego powiatu pyzdrskiego z 1775 r., z liczb¹ 6 dymów.
Przed, a byæ mo¿e i w 1756 (razem z Mystkowskimi Ol.) i w 1776 r. za³o¿one
zosta³y (tak¿e na czêci dawnej wsi S³awêcin w parafii Nekla) osady nazywane
Barszczyzn¹ (Barczyzn¹) Star¹ i Now¹. Stanowi¹c odrêbne przestrzennie
i gospodarczo jednostki osadnicze, tworzy³y razem jedn¹ gminê administracyjno-s¹dow¹ i dlatego, otrzyma³y wspólny finalny przywilej lokacji, wystawiony
18

19
20

Przywilej ten zezwala³ mu na budowê m³yna wodnego (najpewniej przy rzece Cybinie, a mo¿e Maskawie), na gruncie, który mia³ byæ wymierzony, sk³adaj¹cym siê z trzech
pól po 5 morgów, po³o¿onych jedno przy drugim. Karczunek, wykopanie rowów
i poprowadzenie wody do tego m³yna, postawienie domostwa, m³ynicy i in. budynków mia³o nast¹piæ kosztem m³ynarza. Ze wglêdu na to otrzyma³ on od dworu 3 lata
wolnoci oraz bezp³atn¹ pomoc w drewnie budowlanym i opa³owym w potrzebnej
iloci. Pan deklarowa³ daæ mu do pomocy ludzi z wozami do sypania grobli i podobnie
na przysz³oæ w razie nieszczêliwego wypadku (powodzi, po¿aru? -Z.Ch.), przydzia³
1 beczki piwa wyprodukowanego z dostarczonych 2 wierteli wielkiej miary jêczmienia,
gdy bêdzie stawia³ lub reperowa³ budynki. Pierwszy czynsz w wysokoci 200 z³ w obiegowej monecie mia³ zacz¹æ p³aciæ od w. Wojciecha (23 IV) 1776 r., natomiast czynsz
w naturze (2 gêsi i 2 kury) powinien oddawaæ na w. Marcina (11 XI), ponadto mleæ
zbo¿e dworskie bez brania miarki oraz p³aciæ podatek pañstwowy pog³ówne w dwóch
ratach po 3 z³. Ryby w stawie przy m³ynie mia³y nale¿eæ do dziedzica, m³ynarzowi
wolno by³o jednak zatrzymywaæ wodê wed³ug jego woli. Wolno te¿ by³o mu i jego
spadkobiercom sprzedaæ budynki i rolê komu innemu, za odaniem dziedzicowi co 10 grosza od sumy uzyskanej ze sprzeda¿y. APP. Gniezno. Gr. 225, k. 162. Pod tekstem tego
przywileju zapiska z dat¹: 4 VI 1772.Punkta m³ynarzowi na nowy m³yn pro rato et
grato [stosownie do udzia³u i chêtnie] przyjmê do kontraktu przy przycinieniu herbownej pieczêci.
APP. Tab. 7. Kocian, k. 28v.
APP. Tab.7, Kocian, k. 22v.; L. Polaszewski, W³asnoæ feudalna w woj. kaliskim w XVI w.,
Poznañ 1976, s. 132, nie wzmiankowana w latach 1618-20 (Rejestr poborowy województwa
kaliskiego 1618-1620, s. 163).
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16 lipca 1776 r. w Gutowach przez ich fundatora  Antoniego Wyssogota
Zakrzewskiego, kasztelana lêdzkiego, a przedtem santockiego (1756-1757),
21
biechowskiego (1757-1772), krzywiñskiego (1772-1776?) , dziedzica na Gutowach Ma³ych i Wielkich, Bierzglinie i Barszczynie. Jednak¿e jedna z nich
 Barszczyzna Stara, powsta³a najpewniej wczeniej. Wymieniona bowiem
w tym przywileju i za³¹czona do niego Tabela wymiaru gruntów... wsi S³awencin zwanej na olendry... przez Micha³a Pieczyñskiego, miernika przysiê¿nego, poza podaniem area³u ka¿dego z 18 gospodarstw (w tym jednego dla
szko³y-nauczyciela) i wysokoci czynszów pieniê¿nych oraz t³ok (pañszczyzny sezonowej podczas ¿niw, sianokosów) uzasadnia w swym nag³ówku ich
pomniejszenie (folgê) przez zastosowanie siê do postanowieñ (...) prawa
dawniej mianego (zapewne przez Barszczyznê Star¹  Z.Ch.), w którym by³
22
wyraz stosowania siê we wszystkim do Olendrów Nekielskich (....) , czyli
23
przywileju lokacyjnego tych ostatnich z 1749 roku. W 1776 r. wed³ug
wspomnianej Tabeli wymiaru gruntów... w obu Barszczyznach zamieszkiwa³o 17 gospodarzy o nastêpuj¹cych imionach i nazwiskach: Wojciech Brant,
Micha³ Chencha, Marcin Fener, Micha³ Kleiban, Piotr Krygier, Jan Krygs, Jan
Lipert, Andrzej Olly, Micha³ Paul, Jakub Pomaranek, Bogus³aw Rus, so³tys,
Andrzej Smith, Micha³ Smith, Marcin Staupel, Wojciech Staupel, Marcin Sweibs,
Wojciech Zali oraz szkolny (nauczyciel) o niepodanym nazwisku. W 1792 r.
24
zamieszkiwa³ tam tak¿e Jan Chobernik. W 1789 r. osady te nale¿a³y wraz
21

22

23
24

12

Urzêdnicy wiekopolscy XVI-XVII wieku. Spisy Oprac. A. Bieniaszewski, Ossol., Wroc³aw 1987, poz. wed³ug indeksu osobowego.
APP. Py.Gr.115 (r. 1792), k.. 916-917 (przywilej lok.) i 918v.-919 (tabela); w zapisie ich
obl. wymienieni uczciwi Michael Kle[i]ban i Joannes Chobernik de Fundis Stara
Barszczyzna et Nowa Barszczyzna seu S³awencin Holandones). Przywilej ten zosta³
wczeniej przedrukowany w ksi¹¿ce: Wrzenia. Ziemia i jej mieszkañcy, op. cit. Ten¿e Antoni Wyssogota Zakrzewski, jako kasztelan santocki, starosta radziejowski, wyda³ w Poznaniu 26 czerwca 1757 r. przywilej na lokacjê osady olêderskiej na miejscu zniszczonej wsi
Bierzglino w pow. pyzdrskim, po³o¿onej na po³udniowy wschód od Wrzeni. Osadnicy
mieli siê sprowadziæ po Nowym Roku 1758, a wolnizna ich powinna siê koñczyæ 11 XI
1761. APP. Poznañ. Gr. 1204, k. 32-33v.
Por. przyp. 10.
APP. Pyzdry. Gr. 115, k. 918v.-919 (tablicê tê podpisa³ Ksawery Wyssogota Zakrzewski
KKG et K., syn Antoniego).
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z Mystkowskimi Ol. do dóbr Czerniejewo, których w³acicielem by³ wów25
czas gen. mjr Jan Lipski.
Za wyj¹tkiem dwóch wzglêdnie trzech osad: Siedleckich Ol. (i to chyba
nie w ca³oci), Nekielskich Ol. i Lasków Ol., za³o¿onych na surowym korzeniu, pozosta³e szeæ osad olêderskich w okolicach Nekli lokowano na
miejscu osad istniej¹cych pod tymi samymi nazwami ju¿ wczeniej, jeszcze w redniowieczu, a opustosza³ych w ca³oæi lub w czêci w koñcu XVI
i pocz¹tkach XVII w. Nale¿a³y do nich, wed³ug chronologii pierwszych
wzmianek w ród³ach: Zasutowo zwane te¿ Czaso³towo (1397), S³awêcin
26
(1400), Gier³atowo (1419) , przy czym, na miejscu tej pierwszej za³o¿ono
dwie osady olêderskie (Zasu³towo i Laski), na obszarze drugiej a¿ cztery
takie osiedla (Góreckie Ol., Mystkowskie Ol., Barszczynê Star¹ i Now¹),
a w trzeciej tylko jedn¹ (Ch³apowskie Ol.). Natomiast Brzezie-Brzeno
(wzmiankowane po raz pierwszy w 1338 r.) by³o wsi¹ opustosza³¹ lub
wyrugowan¹ ze starych polskich mieszkañców zapewne na krótko przed
1749 r., czyli czasem jej zasiedlenia na prawie olêderskim przez sprowa27
dzonych tu Niemców.
W przypadku jednej z wymienionych osad olêderskich  Brzena, znani
s¹ jej zasadcy, w pozosta³ych przywilej lokacyjny otrzymywa³y ca³e gminy.
Zarówno owi zasadcy, jak i osadnicy byli pod wzglêdem etnicznym Niemcami. Wskazuje na to brzmienie ich przytoczonych wy¿ej (aczkolwiek przez
25
26

27

APP. Tab. 35. Gniezno, k. 587v.
K.J. H³ady³owicz, Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku, Lwów 1932, s. 146-147. Jako opustosza³e lub czêciowo opustosza³e w 1578 i 1629 r.
wymieniaj¹ je rejestry podatku zwanego ³anowe z lat 1578 i 1620, por.: A. Pawiñski (wyd.),
Polska XVI wieku.(...) ród³a Dziejowe. T. XII.: Wielkopolska, t. I, s. 207 (S³awêczino
nobilim, puste), 208 (Zaczu³towo maior nobilium, puste i Zaczu³towo minor z pó³tora
ladu, ³ana); Rejestr poborowy województwa kaliskiego 1618-1620, ss. 163 (S³awêcin, pusty),
165 (Zaczu³towo, puste, Zaczu³towo minus z pó³tora ladu) lub w ogóle o nich, jak
o Gier³atowie nie wspominaj¹.
K.J. H³ady³owicz , op. cit., s. 142. Jako zasiedlone z liczbami 7 ladów (³anów, w³ók)
i 3 komorników w 1578 r. oraz 6 ladów osiad³ych, jednym ladem opustosza³ym i dwoma komornikami bez byd³a w 1620r. wymieniaj¹ je rejestry ³anowego, por.: A. Pawiñski
(wyd.), Polska XVI wieku.(...) ród³a Dziejowe. T. XII.: Wielkopolska, t. I, , s. 207; Rejestr
poborowy województwa kaliskiego 1618-1620, s. 163.
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zapis w fonetycznym brzmieniu zapewne nieraz zniekszta³conych) nazwisk,
za wyj¹tkiem dwóch-trzech. Tak te¿ s¹ wyranie nazywani w przywilejach
lokacyjnych dla Brzena i Góreckich Ol., dla tych drugich spisanego w jêzy28
ku niemieckim. Porednio przemawia za tym tak¿e ewangelickie (chyba
prawie wy³¹cznie luterañskie) wyznanie ich mieszkanców, czytelne na podstawie odpowiednich danych ró³owych lub innych wiarygodnych przes³anek, o których piszemy dalej. W dwóch-trzech przypadkach na podstawie
brzmienia nazwisk mo¿na siê domylaæ wystêpowania wród nich, a raczej
ju¿ wród póniejszych i m³odszych o pokolenie ich mieszkañców, tak¿e
Polaków-ewangelików lub mo¿e nawet katolików, wzglêdnie zasymilo29
wanych a mo¿e nawet ju¿ czêciowo spolonizowanych Niemców. Je¿eli
nie wiêkszoæ z nich to na pewno doæ liczni rozumieli te¿ jêzyk polski,
o czym porednio wiadczy spisanie wiêkszoci przywilejów lokacyjnych
i innych dokumentów lub aktów w jêzyku polskim. Miejscowoci, z których przybyli nie s¹ dok³adnie znane. W dwóch wsiach  Brzenie i Góreckich Ol., na podstawie rodzaju i wielkoci miar gruntów mo¿na siê domylaæ
kolonistów z pogranicza wielkopolsko-nowomarchjskiego, w pozosta³ych
mogli siê osiedliæ ludzie pochodz¹cy ze starszych osad olêderskich, powsta³ych w XVII i pierwszej po³owie XVIII w. w zachodniej czêci dawnego
województwa poznañskiego.
Przyczyny lokacji tych osad po stronie feualnych fundatorów stanowi³o
d¹¿enie do powiêkszenia swych dochodów przez zasiedlenie i zagospodarowanie terenów dawno opustosza³ych, wyludnionych oraz lenych. Osiedlenie
olêdrów zgodnie z jedn¹ z podstawowych zasad prawa olêderskiego, a mianowicie solidarnoci, wyra¿aj¹cej siê g³ównie w zbiorowej odpowiedzialnoci za wiadczenia na rzecz panów, zapewnia³o tym ostatnim ich sta³e
i regularne otrzymywanie. Po stronie olêdrów decydowa³y o tym korzystne,
znacznie lepsze ni¿ w kraju lub miejscu ich pochodzenia prawne i gospodarcze
28
29
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APP. Pyzdry. Gr. 115, k. 278v.-280 (oblata 12 V 1791); Gniezno. Gr. 237, k. 1022-1023.
By³y to nazwiska: Krzysztof Konkol w Zasu³towie Ol. w 1781 r. oraz Kazimierz Leski
³awnik, wspó³oblatuj¹cy przywilej osadniczy Nekielskich Ol w ksiêdze grodzkiej pyzdrskiej w 1790 r., por. APP. Pyzdry. Gr. 105, k. 387v. (obl. z 7 V 1792); Pyzdry . Gr. 113, k.
323-325 (wymienieni w formule oblaty).
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warunki ¿ycia oraz zapewnienie im tolerancji religijnej i swobody kultu,
o czym jest mowa poni¿ej. Przywileje lokacyjne nie mówi¹ wprost o tych
wzajemnych korzyciach ekonomicznych, poza kontraktem osadniczym dla
Zasu³towa Ol, w którym wystawca uzasadnia postanowienia przywileju
lokacyjnego nastepuj¹co: Co wszystko dla suplikacyi (na b³agania) i proby
ich (olêdrów), widz¹c przy tym intraty (dochody) i profit (zysk) swój, po30
zwoli³em.
W wymienionych osadach osiedli jednak ludzie osobicie (przynajmniej
po przekroczeniu granicy polskiej) wolni. W przywilejach lokacyjnych dla
trzech osad zostali oni bowiem wyranie okreleni jako ludzie poczciwi,
tj uczciwi, które to miano przys³ugiwa³o ch³opom niepoddanym, posiadaj¹cym swobodê przemieszczania siê, a w dwóch z tych aktów gwarantowano
im zachowanie wolnoci osobistej (por. punkt 3). Musieli oni tak¿e dysponowaæ gotówk¹ (potrzebn¹ na zap³acenie okupnego) i podstawowym
inwentarzem ¿ywym i martwym (narzêdziami pracy), pozwalaj¹cym na za31
jêcie, zabudowê i zagospodarowanie otrzymanych nadzia³ów gruntów.
Inicjatywa podjêcia akcji lokacyjnych tych osad pochodzi³a najprawdopodobniej przewa¿nie od panów feudalnych, w³acicieli dóbr szlacheckich,
w których by³y one zak³adane. W przypadku Brzena mo¿na mówiæ o wystêpowaniu osadców (zasadców), czyli przedsiêbiorców lokacyjnych, którzy
na ¿yczenie pana feudalnego, fundatora (za³o¿yciela osady) mieli zwerbowaæ,
sprowadziæ i osadziæ na gruncie okrelon¹ liczbê ludzi, na warunkach okrelonych w przywileju, danym im dla ca³ej gminy, której byli pe³nomocnikami i przysz³ymi mieszkañcami, gdy¿ jeden z nich wystêpuje z okreleniem
so³tysa. Dokument ten nie informuje jednak o korzyciach, jakie z tego
tytu³u otrzymali, ale uzyskali je na pewno. Tylko w przywilejach lokacyjnych dla Nekielskich Ol. i Zasu³towa Ol. jest podkrelona ogólnie inicjatywa osadnicza kolonistów: (...) poniewa¿ odezwali i udali siê do mnie
na pomieszkanie dziedzicznym sposobem na lasach i borach moich
32
Holendrzy.
30
31
32

APP. Pyzdry Zm. 1, k. 255-255v. i 257.
Z. Chody³a, Osadnictwo olêderskie w Wielkopolsce (1597-1793).
APP. Pyzdry. Gr. 113, k. 323v.; Pyzdry Zm. 1, k. 255-255v. i 257.
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Sposób zajmowania gruntów (tak¿e we wsiach opustosza³ych i czêciowo
zniszczonych) odbywa³ siê  jak mo¿na przypuszczaæ na podstawie charakteru zajmowanych terenów i gruntów oraz niektórych wiadomoci dotycz¹cych innych warunków lokacji i gospodarowania przez karczunek i melioracjê,
33
polegaj¹c¹ na kopaniu lub pog³êbianiu rowów odp³ywowych.
Koszty lokacji ponosi³y prawdopodobnie obie strony, a dwór zapewne
organizowa³ w czêci transport kolonistów, a na pewno dawa³ im za darmo
drewno budulcowe, o czym szerzej piszemy dalej.

33

APP. Pyzdry. Gr. 113, k. 323v.-324 (Nekielskie Ol.); Pyzdry Zm. 1, k. 255-255v. i 257
(Zasu³towo Ol.).

2.
OBSZAR, ROZPLANOWANIE PRZESTRZENNE,
ZABUDOWA I ZALUDNIENIE WSI

Obszar niektórych podnekielskich osad olêderskich w czasie lokacji nie
jest dok³adnie znany.
Dla wiêkszoci pozwalaj¹ go okreliæ w przybli¿eniu ich przywileje lokacyjne i inne dokumenty, informuj¹ce o liczbie i (lub) wielkoci nadzia³ów gruntów (gospodarstw) otrzymanych lub posiadanych
w nieodleg³ym od za³o¿enia czasie przez kolonistów, dla pozosta³ych tylko szacunkowo, w ramach skrajnych przedzia³ów, wiadomoci o wielkoci tych nadzia³ów oraz liczbie dymów w latach 1775
i 1789.
I tak w Brzenie gdzie z 18 gospodarzy 16 otrzyma³o po w³óce roli
(równej 18 morgom), so³tys pó³torej takiej w³óki, za gocinny pó³ w³óki,
obszar wsi mo¿na szacowaæ na 324 takie morgi; nie podano natomiast jak
du¿y by³ nadzia³ zwi¹zany z domem modlitwy-szko³¹ oraz teren prze34
znaczony pod cmentarz.
Dla Nekielskich Ol. obszar gruntów nie jest dok³adnie znany. Wiadomo tylko, ¿e nadzia³y wynosi³y tam po jednej i po pó³ w³óki (che³miñ35
skiej?), co przy liczbie 47 dymów w 1775 r. i 37 rolniczych w 1791 r. ,
pozwala oceniaæ wielkoæ gruntów wsi w przedziale od oko³o 30 do oko³o 50 w³ók.
34
35

APP. Pyzdry. Gr. 115, k. 278v-279.
APP. Tab. 7, Kocian, k. 26v.; Pyzdry. Gr. 115 , k. 547 v.
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W Góreckich Ol. osadnicy otrzymali 10 hub (w³ók) ziemi i pó³huby
dla vorlesera (nauczyciela, lektora w domu modlitwy) dla uczenia dzieci.
Grunty mieli mieæ wymierzone marchijskim (a wiêc 9 ³okciowym) prê36
tem.
W Mystkowskich Ol. przy liczbie 6 dymów w 1775 r. o nadzia³ach
prawdopodobnie jednohubowych, a przynajmniej pó³hubowych, mog³o
37
byæ od 3-6 w³ók.
W przypadku dwóch osad  Barszczyzny Starej i Nowej ich obszar
znany jest z Tabeli wymiaru... wsi S³awencin zwanej na Olendry... i obci¹¿eñ mieszkañców na rzecz dworu. Wynosi³ on przy liczbie 18 gospodarstw wraz ze szkolnym (nauczycielskim) ogó³em 449 mórg i 2985
38
prêtów.
W Siedleckich Ol. by³o w 1781 r., jak ju¿ wspomniano, 12 gospodarstw
o okrelonej wy¿ej powierzchni, obejmuj¹cych w sumie obszar ok. 10
39
w³ók.
W Zasu³towie wed³ug przywileju lokacyjnego olêdrzy otrzymali ogó³em 13
w³ók, z których na ka¿d¹ powinno wypadaæ w jednym z trzech pól 10, czyli
40
razem 30 morgów, mierzonych prêtem omio³okciowym. Wed³ug tabeli dymów i podymnego pow. pyzdrskiego z 1775 r. by³o w osadzie 13 dymów (go41
spodarstw). Natomiast wed³ug inwentarza dóbr Podstolice i in. z 12 listopada
1781 r. oprócz gocinnego i borowego mieszkali tam olêdrzy maj¹cy ogó³em 6
i 1/2 huby gruntów, a w Laskach Ol. znajdowa³o siê 4 olêdrów, z których dwóch
mia³o gospodarstwa jedno-, trzeci pó³-, a czwarty trzyæwieræhubowe; zatem
42
razem mieliby oni trzy i jedn¹ æwieræ w³óki gruntów.
36
37

38
39
40
41
42
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APP. Gniezno. Gr. 237(r. 1788 ) , k. 1022-1023 (obl. szl. Andrzej Polfus).
Takie domniemanie uprawomocniaj¹: informacja o wiadczeniach z nadzia³ów hubowych, zawarta w umowie dziedzica P. Zbyszewskiego z proboszczem nekielskim ks. A.
B³achowiczem z 22 II 1756 r. (APP. Poznañ. Gr. 1128, k. 493) i wspomniana liczba dymów w 1775 r. (APP. Tab. 7. Kocian, k. 26v.).
APP. Pyzdry. Gr. 115, k. 918v.-919.
APP. Poznañ . Gr. 1153, k. 34v.-35v.(obl. 11 II 1779 r.)
APP. Pyzdry. Zm. 1, k. 255-255v.i 257.
APP. Tab. 7 . Kocian , k. 27.
APP. Pyzdry. Gr. 105, k 387v.-388v.
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W 1789 r. by³o w Zasu³towie Ol. ju¿ 16 gospodarstw (w tym jedno pó³tora-, a pozosta³e jednow³ókowe, obejmuj¹cych w sumie 6 i pó³ w³óki, za
w Laskach 5 gospodarstw, w tym 2 jedno-, 2 pó³- i 1 æwieræw³ókowe, licz¹43
cych razem 3 w³óki i jedn¹ jej æwieræ. Zatem pomimo zmian liczby gospodarstw w tych osadach ogólne powierzchnie tych wsi w ci¹gu 8 lat nie
zmieni³y siê.
W Gier³atowie znajdowa³o siê w 1789 r. 9 dymów-gospodarstw
44
(w tym szeæ rolniczych, 2 karczmarskie i jedno zagrodnicze) o nieznanej dok³adnie powierzchni; mog³a siê ona wahaæ przy prawdopodobnych
nadzia³ach od pó³ (zw³aszcza dla dwóch karczm) do jednej w³óki w przedziale od 4-7 w³ók.
Wiêkszoæ gospodarstw w podnekielskich osadach olêderskich mia³a
45
grunty wymierzone zapewne we w³ókach che³miñskich (1 w³óka = 16, 8 ha) ,
za wyj¹tkiem Brzena i Góreckich Ol., gdzie ich powierzchnie zosta³y
okrelone w innych, ró¿ni¹cych siê od siebie miarach. W niektórych
wsiach liczba gospodarstw ulega³a te¿ pewnym zmianom w stosunku do
stanu wyjciowego, za czym przemawia porównanie informacji z przywilejów lokacyjnych z wiadomociami z tabel dymów z lat 1775 i 1789.
Przyczyny tych zmian mog³y byæ ró¿ne, jedn¹ z nich by³y podzia³y gospodarstw w trakcie spadkobrania.
Liczba i wielkoæ nadzia³ów (gospodarstw) rzutowa³y na stan i charakter mieszkalno-gospodarczej zabudowy tych osad. Szczegó³owe, porównawcze przedstawienie stanu i struktury spo³eczno-gospodarczej ich
gospodarstw wed³ug ówczesnych kategorii jest mo¿liwe dopiero dla 1789
r. w wietle tabel zwi¹zanych z pierwszym w Polsce (a drugim w Europie) urzêdowym spisem dymów i ludnoci. Zaczerpniête z nich dane
wykazuje poni¿sze zestawienie.
43
44
45

APP. Tab.44. Pyzdry, k. 407v.-408.
APP. Tab. 45. Pyzdry, k. 6 i Tab. 46. Pyzdry, k. 106v.
T. Wierzbowski, Vademecum. Podrêcznik dla studiów archiwalnych. Wyd. 2., zmienione i rozszerzone... przez K. Tyszkowskiego i B. W³odarskiego Lwów-Warszawa 1926, s. 219. Powierzchnia
w³oki wymierzona prêtem 7½ ³okciowym wynosi³a 16,8 ha; 8 ³okciowym  19,1 ha; 8½ ³okciowym  21, 6; a 9 ³okciowym 24,2 ha; por. W. Rusiñski, Osady tzw. olêdrów..., s. 67-68.
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Tab. 1. Liczba i struktura spo³eczno-gospodarcza dymów-gospodarstw
w osadach olêderskich w okolicach Nekli w 1789 r.
LICZBA I RODZAJE DYMÓW
CHA£UPY
lp. Nazwa osady

1

plebania

karczmy

i jej przynale¿noæ

i in. bud.

do parafii katolickiej

plebañskie

o 1. gos-

o 2 gospo- ogrodowe

zagrodnicze dymy rze- razem

podarzu

darzach

bez gruntu

mielnicze

i ogrodu

i fabryczne

Barszczyzna Nw. Ol.
zob. Mystkowskie Ol.

2

Barszczyzna St. Ol.
zob. Mystkowskie Ol.

3

Brzezie

4

Gier³atowo

5

Góreckie al.

1

S³awêciñskie Ol.
6

Laski

7

Mystkowskie Ol.

1

16

2

6

1

1

4

1

1

1

8

24
9

1

10

5

5

21

22

a

razem z Barszczyzn¹ St.i Nw.

8

Nekielskie Ol.

2

39

9

Siedleckie Ol.

1

13

10 Zasu³towo Ol.
Razem

1

1

12

9

120

41
1

1

1

16
b

1

1

1

16

7

3

2

143

ród³a:
APP. Zbiór tabel podatkowych i lustracji. Tab. 44. Pyzdry, kk. 298 (Siedleckie Ol.), 301v.302 (S³awêciñskie al. Góreckie Ol.), 407v.-408 ( Zasu³towo i Laski Ol.); Tab. 45. Pyzdry. kk.
3v. (Brzezie), 6 (Gier³atowo), 9 (Laski Ol.), 10v. (Nekielskie Ol.),13v. (Siedleckie Ol.; S³awêcin al. Góreckie Ol.), 16 v. (Zasu³towo Ol.); Tab. 46. Pyzdry, k. 106v. (Gier³atowo), k.
237v. (Nekielskie Ol.); Tab. 35. Gniezno, k. 587 (Barczyzna St. i Nw., Mystkowskie Ol.).
Uwagi:
a
Z tych 22 dymów najprawdopodobniej 10 by³o w Barszczynie St., 8 w Barszczynie
Nowej a 4 w Mystkowskich Ol. , zob. APP. Pyzdry. Gr. 115, k. 547v. ;
b
ten dym okrelony jest jako fabryczny.

Z analizy treci tej tabeli wynika, ¿e wród ogó³em 143 dymów, a bez
jednego plebañskiego i 9 karczmarskich, 3 zagrodniczych bez gruntu i ogrodu,
20
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4 rzemielniczych i jednego fabrycznego, 125 dymów we wszystkich
10 wsiach w 1789 r. przewa¿a³y dymy  gospodarstwa o jednym gospodarzu (120), a wiêc jedno- wzglêdnie pó³w³ókowe (kmiece i pó³kmiece),
tylko w bardzo ma³ej czêci (8 dymów) wystêpowa³y mniejsze  jedno
o dwóch gospodarzach i 7 zagrodniczych z gruntem i ogrodem. W poszczególnych wsiach wystêpowa³a te¿ du¿a rozpiêtoæ w liczbie gospodarstw 
od 41 w Nekielskich Ol. poprzez 24 w Brzeziu, po 16 w Siedleckich Ol.
i Zasu³towie, do 9 w Gier³atowie i 5 w Laskach Ol. rednia liczba
dymów przypadajaca na ka¿d¹ z 10 osad olêderskich wynosi³aby 14,3.
Z wyj¹tkiem maj¹cych wspólny samorz¹d Barczyzny Starej i Nowej oraz
Zasu³towa i Lasek, pozosta³ych 6 osad olêderskich tworzy³o wsie i osiedla stanowi¹ce samodzielne jednostki przestrzenno-gospodarcze i administracyjno-s¹dowe. Pojedyncze cha³upy o jednym gospodarzu stanowi³y
w wiêkszoci wsi domy modlitwy i szko³y. Ich lokalizacja jest czytelna
jeszcze na mapach z XIX i XX w., a tak¿e przewa¿nie i dzisiaj, w postaci
spe³niaj¹cych ju¿ w zasadzie tylko owiatowe funkcje murowanych
budynków, postawionych w tych stuleciach w miejsce osiemnastowiecznych drewnianych cha³up. Zastanawia brak m³ynów. O jednym, wodnym, w Siedleckich Ol. mówi wyranie wspomniany kontrakt zawarty
w 1772 r. z m³ynarzem Wojciechem Hoffmanem przez Antoniego
Krzyckiego kasztelana krzywiñskiego, dziedzica dóbr Siê(d)lec, Iwno,
£êk i Osiek, na budowê m³yna na gruncie zaros³ym Sie(d)leckich Ol.,
46
z latami wolnoci od 1772 do 1776 r.
Wielkoæ zabudowy wsi wykazywa³a, jak siê wydaje, na ogó³ pewn¹ sta³oæ, aczkolwiek liczba dymów mog³a rosn¹æ w przypadku dalszego dosiedlania lub ze wzglêdu na ró¿nicuj¹c¹ siê strukturê gospodarczo-spo³eczn¹
ludnoci wsi wskutek podzia³ów gospodarstw.
Wed³ug tabeli podatku zsypki zbo¿owej (w ¿ycie i owsie) na wojsko
z 1791 r. w poszczególnych 10 podnekielskich olêdrach znajdowa³a siê nastêpuj¹ca liczba dymów samorolnych, tj. rolniczych, a mianowicie w: Barszczynie Starej  8, Barszczynie Nowej  8, Górskich (Góreckich) Ol.  9,
Brzeziu (Brzenie)  16, Gier³atowie  7, Laskach  5, Mystkowskich Ol.  4,
46

Por. przyp. 18.
21

Zbigniew Chody³a. Najstarsze dzieje osad olêderskich w okolicach Nekli w latach 1749-1793
47

Nekielskich Ol.  37, Siedleckich Ol.  16, Zasu³towie  13. Ogó³em by³o
w nich 118 takich dymów. Za dym rolniczy, podlegaj¹cy podatkowi zsypki
zbo¿owej na wojsko (w iloci 2 korców ¿yta i 4 korców owsa) nale¿a³o rozumieæ, zgodnie z treci¹ konstytucji sejmowej z 1791 r., ka¿dy dym, którego
posiadacz lub mieszkaniec zasiewa grunty zbo¿em bez wzglêdu na naturê
dóbr i na to, czy p³aci ofiarê 10 (20) gr. Z powodu ró¿nic w wielkoci gruntów dymy rolnicze zezwalano obci¹¿aæ podatkiem w zró¿nicowanej wysokoci, pozostawiaj¹c jej ustalenie w dobrach szlacheckich ich zwierzchnoci,
czyli w³acicielom. Za uwolnione od zsypki, a wiêc nierolnicze, miano uznawaæ tylko te dymy, których posiadacze nie mieli ¿adnych gruntów, albo mieli
48
warzywowe ... ogrody, tj. zajmowali siê wy³¹cznie warzywnictwem.
Zatem przez dymy nierolnicze rozumiano dymy bez gruntów, tylko z ogrodem, a wiêc rzemielnicze i cile zagrodnicze, a mo¿e i komornicze, o ile
by³y one osobnymi cha³upami, zamieszkiwanymi przez komorników
i komornice - samotnych lub z rodzinami, na co w tym ostatnim przypadku
zdaj¹ siê wskazywaæ informacje zawarte w spisach dymów i ludnoci
z 1789 r. Z porównania danych o dymach rolniczych z 1791 z informacjami
o ogólnych liczbach dymów z 1789 r. wynika, ¿e w tych osadach znajdowa³o
siê w sumie 25 dymów nierolniczych. I tak w Barszczynie Starej  2, Brzeziu (Brzenie)  8, Gier³atowie  2, Nekielskich Ol.  6 (albo 2), Siedleckich
Ol.  3 (lub 4) i Zasu³towie 13 (albo 12).
W przywilejach osadniczych brak jest w zasadzie informacji dotycz¹cych
rozplanowania przestrzennego i zabudowy podnekielskich osad olêderskich.
Mo¿na je okreliæ dopiero na podstawie póniejszych planów i map. I tak
wie Brzeno by³a ulicówk¹ zachowuj¹c¹ ukszta³towanie przestrzenne
dawnej wsi fowarczno-pañszczynienj na miejscu której powsta³a jako osada na prawie olêderskim. Siedleckie Ol. stanowi³y rzêdówkê o zabudowie
rozproszonej, podobnie Nekielskie Ol., Gier³atowo, Laski, Barszczyzna
Stara i Nowa oraz Mystkowskie Ol. Natomiast Zasu³towo by³o po czêci
ulicówk¹ (jak dawna wie), po czêci rzêdówk¹ o zabudowie rozproszonej,
kolonijnej. We wsiach o zabudowie rozproszonej zagrody z budynkami
47
48
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APP. Pyzdry. Gr. 115, k. 547v.-548.
Volumina Legum, T. IX, Kraków 1889, s. 186 i n.
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mieszkalnymi i gospodarczymi po³o¿one by³y w rodku pól i po³¹czone dojazdow¹ drog¹ poln¹ z drog¹ g³ówn¹, albo te¿ le¿a³y po jednej stronie drogi
g³ównej, a pola ciagnê³y siê po jej obu stronach.
Istotny element organizacji przestrzennej wszystkich charakteryzowanych
tu olêdrów stanowi³y cmentarze grzebalne. Z przywilejów lokacyjnych
49
wspomina o cmentarzu tylko jeden dla Brzena. Niew¹tpliwie za³o¿ono
je i w pozosta³ych osadach olêderskich. Pod wzglêdem powierzchni pozostawa³y one w proporcji do wielkoci populacji wsi i dlatego, za wyj¹tkiem
Nekielskich Ol., by³y ma³e. Lokalizowano je na obrze¿u osiedli, na skraju
pól i lasów, otaczaj¹c niskim obwa³owaniem i grodz¹c przez obsadzenie
krzewami (przewa¿nie lilakiem) i drzewami. Potwierdza to ich dzisiejszy
wygl¹d, po oczyszczeniu z zaroli, ustawieniu i restauracji nielicznych ocala³ych nagrobków z XIX i XX w. lub ich fragmentów.
Zabudowa gospodarstw, mieszkalna i gospodarcza, by³a tak, jak we wszystkich ówczesnych wsiach, drewniana, sk³ada³a siê z cha³up podcieniowych
oraz budynków gospodarczych  stodo³y, po³aczonych wspólnym dachem
stajni, obory, chlewa, ustawionych wraz z cha³up¹ w czworobok i ogrodzonych. W przywilejach dla dwóch wsi: Brzena i Zasu³towa Ol. wystêpuj¹
nakazy wzniesienia budynków odpowiednio w ci¹gu 5 i 2 lat od przybycia.
W Zasu³towie Ol. domostwa mia³y byæ w blochy z wystawami (czyli
z drewnianych bali i z podcieniami  Z.Ch.) a niedotrzymanie terminu ich
50
budowy by³o zagro¿one kar¹ 30 talarów.
Zaludnienienie dziesiêciu omawianych tu osad olêderskich w okolicach
Nekli by³o zró¿nicowane. Pozostawa³o ono w zwi¹zku z rozmiarami osad
w czasie lokacji i mo¿liwociami ich rozwoju przestrzennego i gospodarczego oraz demograficznego póniej. Tylko w odniesieniu do czêci z nich znamy liczby osadników-gospodarzy (g³ów rodzin) w okresie ich zak³adania
lub te¿ liczby ich gospodarstw z tabeli dymów z 1775 r., podane ju¿ wy¿ej.
Dla wszystkich podnekielskich olêdrów liczbê i strukturê ich mieszkañców
znamy z tabel sporz¹dzonych i zaprzysiê¿onych w czasie wspomnianego spisu
z 1789 r. W wietle ich danych przedstawia³y siê one nastepuj¹co.
49
50

APP. Pyzdry. Gr. 115, k. 278v-280.
APP. Pyzdry. Zm. 1, k. 255-255v. i 257 (Zasu³towo Ol.)
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Tab. 2. Zaludnienie osad olêderskich w okolicach Nekli w 1789 r..
LP. NAZWA OSADY

1.

2.
3.

4.

5.

6.

24

Barszczyzna St. Ol.
razem z Barszczyzn¹ Nw.
i Mystkowskimi Ol.

Barszczyzna Nw. Ol.
zob. Barszczyna St.
Brzezie

Gier³atowo

Góreckie
albo S³awêciñskie Ol.

Laski Ol.

P£CI I WIEKU
Mê¿czyni
Synowie
do lat 15
od lat 15
Bia³og³owy
Córki
Razem

Mê¿czyni
Synowie
do lat 15
od lat 15
Bia³og³owy
Córki
Razem
Mê¿czyni
Synowie
do lat 15
od lat 15
Bia³og³owy
Córki
Razem
Mê¿czyni
Synowie
do lat 15
od lat 15
Bia³og³owy
Córki
Razem
Mê¿czyni
Synowie
do lat 15
od lat 15
Bia³og³owy
Córki
Razem

LICZEBNO
KATEGORII
Gospodarze  rolnicy Czynszownicy  cha³upnicy Komornicy
Rze
21
10
11
21
19
82

16

7
6

23
7
15
31
92

15
7
35
6
2
2
6
2
18

8
12
6
8
19
53
5
9
1
5
10
30
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Æ MIESZKAÑCÓW WED£UG
SPO£ECZNO-ZAWODOWYCH
emielnicy
Karczmarze, szynkarze
1

OGÓ£EM
Czelad, s³u¿¹cy
25

2

Luni za robot¹
7

9

4

34

15 M 80
11
42
23 K 65
145

11
4
25

a

b

3

3
7
16

54

3

1

3

Inni

7
20
11
38
c
2

3

29

1
3
3
10

39
28 M 96
36
59 K 95
191
8
2

2
4
1

1

1
1
1
4

1

2 M 12
8
2 K 10
22
10
13
6 M 29
9
20 K 29
58
5
9
1 M 15
5
10 K 15
30
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LP. NAZWA OSADY

7.
8.

9.

Mystkowskie Ol. zob.
Barszczyzna St. Ol..
Nekielskie Ol

Siedleckie Ol.

10. Zasu³towo

Razem

P£CI I WIEKU

Mê¿czyni
Synowie
do lat 15
od lat 15
Bia³og³owy
Córki
Razem
Mê¿czyni
Synowie
do lat 15
od lat 15
Bia³og³owy
Córki
Razem
Mê¿czyni
Synowie
do lat 15
od lat 15
Bia³og³owy
Córki
Razem
Mê¿czyni
Synowie
do lat 15
od lat 15
Bia³og³owy
Córki
Razem

LICZEBNO
KATEGORII
Gospodarze  rolnicy Czynszownicy  cha³upnicy Komornicy
Rze

38

16

16
2
38
78
172
13

4
15
14
49
6

19
7
13
21
73
10

2
5
4
17
2

18
4
10
20
62
90

4

27

97
27
89
179
482

12
13
27
21
100

3

ród³a:
APP. Tab. 44. Pyzdry, k. 407v.-408 (Zasu³towo Ol. i Laski Ol.); Tab. 46. Pyzdry, k.k. 21
(Brzezie , szl.), 106v. (Gier³atowo), 237v. (Nekielskie Ol.), 360 (Siedleckie Ol.) , 378
(Góreckie al. S³awêciñskie Ol.), 440v.-441 (Zasu³towo i Laski Hol.); Tab. 35.Gniezno, k.
587 (Barszczyzna St. , Nw. i Mystkowskie Ol. razem).
Uwagi:
a
baka³arz, kowal, gocinny z rodzinami
b
trzodnicy, borowy z rodzinami
26
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Æ MIESZKAÑCÓW WED£UG
SPO£ECZNO-ZAWODOWYCH
emielnicy
Karczmarze, szynkarze

Czelad, s³u¿¹cy

2

2

58

1

8

2
1
6

50
9
69

29 M 89
2
105
102 K 207
296
21

OGÓ£EM
Luni za robot¹

Inni

d

2
10
4

1

1

31
11 M 63
20
35 K 55
118
14

1
1
3
8

5

22
4 M 40
15
21 K 36
76
199

5
5
16

160 M 424
65
231
269 K 500
924

2
2
6

8
22

e

1
1
3
1

7
1
1
3

8
10
33
c
d

29

8

25
24
61
28
167

3
11
4
26

parobcy, dziewki (wykazani jako mê¿czyni i bia³og³owy)
szkolny i gocinny, ich ¿ony i ich córki ujêci w ródle razem (2+2+2). Z powy¿szej tabeli
wynika, ¿e w 10 podnekielskich osadach olêderskich ¿y³o w 1789 r. ogó³em 924 mieszkañców,
w tym 424 osoby p³ci mêskiej i 500 ¿eñskiej. Wród osób p³ci mêskiej 199 stanowili mê¿czyni
doroli, ¿onaci lub wdowcy, 165 synowie do lat 15, a 65 synowie od lat 15, których liczba, ze
wzglêdu na zagro¿enie poborem do wojska, zosta³a na pewno zani¿ona. Wsród osób p³ci ¿eñskiej, stanowi¹cych ponad po³owê populacji wszystkich podnekielskich olêdrów, 231 stanowi³y
kobiety  mê¿atki lub wdowy, a 269 córki  dziewczêta i panny w ró¿nym wieku.
27
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O ile udaje siê okreliæ wielkoæ populacji ka¿dej z osobna i wszystkich
podnekielskich wsi olêderskich, o tyle trudniejsze jest ju¿ dok³adne podanie
statystyki ich struktury spo³eczno-maj¹tkowej i zawodowej. Bli¿ej pozwalaja zanalizowaæ j¹, oprócz danych z tabel ludnoci, informacje o wielkoci
nadzia³ów (gospodarstw) i rozmiarach wiadczonych z nich powinnoci na
rzecz dworu, pañstwa i kocio³a, scharakteryzowane powy¿ej i poni¿ej.
W wietle danych zawartych w tabelach najliczniesze kategorie spo³eczno
zawodowe i maj¹tkowe stanowili gospodarze-rolnicy z rodzinami  482 osoby,
a razem ze 100 cha³upnikami-czynszownikami, którzy praktycznie (pomimo takiej myl¹cej nazwy) nale¿eli chyba do tej samej grupy spo³ecznej  582
osoby. Doæ liczni byli komornicy  110 osób i czelad  167 osób, du¿o
mniej by³o cz³onków rodzin karczmarzy  33 osoby i ludzi lunych  26.
Pozosta³e kategorie liczy³y tylko od kilku do kilkunastu osób. Spo³ecznoæ
wiejska olêdrów by³a ju¿ w czasie lokacji osad, a tym bardziej kilkanacie lub
kilkadziesi¹t lat po niej, zró¿nicowana pod wzglêdem prawnym, maj¹tkowym i zawodowym. Zró¿nicowanie to by³o zwi¹zane z obszarem gruntów
przeznaczonych pod za³o¿enie osady, jak i mo¿liwociami finansowymi samych osadników w postaci wielkoci kwot okupnego, jakie musieli i mogli
oni zap³aciæ za otrzymywany w wieczyste u¿ytkowanie nadzia³ gruntów odpowiedniej wielkoci.
Wydaje siê, ¿e ju¿ w pierwszych dziesiêcioleciach 2 po³owy XVIII w., po
za³o¿eniu osad, zmienia³ siê równie¿, aczkolwiek w bardzo ograniczonym
zakresie, sk³ad etniczny i wyznaniowy wsi, ze wzglêdu m. in. na wolnoæ
osobist¹ i sprzeda¿e gruntów, przemieszczanie siê ich mieszkañców oraz
zwi¹zki ma³¿eñskie z przedstawicielami (przedstawicielkami) mieszkañców
s¹siednich wsi. Mo¿na o tym wnosiæ z brzmienia nazwisk niektórych
olêdrów. Generalnie jednak przewagê mia³ nadal element niemiecki i ewangelicki, chyba zasadniczo, o ile nie wy³¹cznie luterañski.

3.
S Y T UAC JA PR AWNA
I ADMINISTR AC YJNO - S¥DOWA

Stosunek prawny pierwszych osadników i póniejszych mieszkañców osad
olêderskich do pana feudalnego (fundatora osady i jego nastêpców), zasady
wzajemnego wspó³¿ycia olêdrów w osadach, organizacjê i funkcje samorz¹du,
wreszcie ich zobowi¹zania wobec instytucji i osób trzecich (m. in. pañstwa i
kocio³a) okrela³y przywileje lokacyjne osad, zwane te¿ prawami, konsensami, listami. By³y to formalnie akty jednostronne, wystawione i podpisane
przez panów fundatorów osad, a faktycznie umowy zawierane miêdzy nimi
a zasadcami dzia³aj¹cymi w imieniu ca³ych gmin, jako ich przedstawicielami lub przewa¿nie z ogó³em osadników. Nieraz mog³y mieæ te¿ charakter
ustny, pisemny ale wstêpny i dopiero z czasem zastêpowano je dokumentami
koñcowymi.51
Olêdrzy byli, w odró¿nienieniu od ch³opów pañszczynianych, zawsze
osobicie wolni. W przywileju lokacyjnym dla Brzena przyznano im nie
tylko prawo do sprzeda¿y gospodarstwa, za uprzednim powiadomieniem
dworu, ale i przyrzeczono niekrêpowanie ich wolnoci osobistej: Tych52
¿e ludzi za ¿adnym poddañstwem zatrzymywaæ nie bêdê. Ich prawna
zale¿noæ od pana wyra¿a³a siê natomiast w dwóch formach ograniczonego
poddañstwa: gruntowego i s¹dowego.
51

52

Zaistnienie takiej sytuacji w Barszczynie St. i Zasu³towie Ol. zdaj¹ siê sugerowaæ
treci ich póniejszych finalnych, cytowanych wy¿ej i ni¿ej przywilejów.
APP. Pyzdry. Gr. 115, k. 278v.-280(oblata 12 V 1791).
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Poddañstwo gruntowe olêdrów objawia³o siê w ich prawach rzeczowych
do ziemi, przez okrelenie form w³adania ni¹ i warunków wolnoci przekazywania spadkobiercom oraz sprzeda¿y gospodarstw, w prawach u¿ytkowych
na gruntach pañskich (tzw. serwitutach) oraz w uzale¿nieniu od monopoli
dworskich, g³ównie propinacyjnego (polegaj¹cego na wy³¹cznym prawie pana
do produkcji i sprzeda¿y trunków w obrêbie w³asnych dóbr i po³¹czonego
z przymusem propinacyjnym czyli obowi¹zkiem ich nabywania przez poddanych, tak¿e olêdrów). Najwa¿niejsze z nich prawo do ziemi wystêpowa³o
w Wielkopolsce w XVIII w. w formie emfiteuzy w rozumieniu nieograniczonej czasowo, wieczystej, zwi¹zanej z wymogiem okupienia nadzia³u gruntów,
która po zap³aceniu okupnego przekszta³ca³a siê praktycznie w wieczyste
prawo czynszowe (niem. Erbzinsrecht). Olêdrzy otrzymywali gospodarstwa
na w³asnoæ dziedziczn¹. W przywilejach lokacyjnych dla Zasu³towa Ol.,
Barszczyzny Starej i Nowej Ol. stwierdzano: Wymierzone te chuby nie tylko im s³u¿yæ maj¹, ale te¿ wszystkim sukcesorom ich, dziedzicznym sposo53
bem, wiecznemi czasy. Nie by³a to wszak¿e w³asnoæ pe³na, ale u¿ytkowa
i podzielona, gdy¿ w³acicielem gruntu by³ nadal pan, który jednak nie mia³
prawa usuwaæ olêdra, dopóki ten u¿ytkowa³ go zgodnie z postanowieniami
przywileju. Olêder zobowi¹zany by³ jednak do takiego starania siê o grunt,
jakby by³ jego w³asnoci¹, móg³ nim dowolnie rozporz¹dzaæ o ile uici³ panu
nale¿ne wiadczenia i zap³aci³ okupne. Nie wolno mu by³o jednak jednostronnie zrywaæ umowy i opuszczaæ gospodarstwo przed up³ywem jej
terminu bez znalezienia odpowiedniego nastêpcy. Przy zawieraniu umowy i przejmowaniu gruntów w u¿ytkowanie emfiteutyczne osadnicy wp³acali
feuda³owi okupne, zwane równie¿ wkupnym, gruntowym a tak¿e z niemiecka Grundgeld. W Wielkopolsce uiszczano je tylko raz, przy uzyskiwaniu prawa wieczystego posiadania ziemi, rycza³tem, wyj¹tkowo w ratach. By³a to
54
zap³ata za wydzielone grunty. Okupieni ch³opi-olêdrzy uzyskiwali równie¿
z tego powodu swobodê w zakresie przekazywania ziemi na rzecz swych
naturalnych spadkobierców oraz sprzeda¿y i kupna jej pod warunkiem
53
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W. Rusiñski, Osady tzw. olêdrów..., s. 44-45; APP. Py. Gr.115 (r. 1792), k. 916-917 (przywilej lok. Barszczyzny St. i Nw. Ol. ); Pyzdry. Zm. 1, k. 255-255v. i 257 (Zasu³towo Ol.).
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zap³acenia panu wadium w wysokoci 10 % ceny sumy sprzeda¿nej gospodarstwa. Stwierdza³y to wyranie przywileje dla Nekielskich Ol., Zasu³towa
55
Ol., a tak¿e Barszczyzny Starej i Nowej Ol. Prawo dziedziczenia w osadach
emfiteutycznych posiadali wszyscy naturalni spadkobiercy zmar³ego gospodarza, tak¿e p³ci ¿eñskiej, w kolejnoci warunkowanej stopniem pokrewieñ56
stwa. W przywilejach by³a podkrelona zasada solidarnoci olêdrów i ich
zbiorowej odpowiedzialnoci za wiadczenia wobec dworu. W kontrakcie
lokacyjnym dla Brzena stwierdzono wyranie: To siê waruje, ¿e jeden za
57
wszystkich wszyscy za jednego rêczyæ powinni.
Prawo rzeczowe obejmowa³o te¿ potwierdzone w przywileju:
 prawa u¿ytkowe na posiad³ocich pañskich, czyli serwituty pastwiskowe
(bêd¹ce podstaw¹ gospodarki hodowlanej), z których mieszkañcy olêdrów ci¹gnêli zyski stanowi¹ce wa¿ne uzupe³nienie dochodów czerpanych z ich gospodarstw
 monopole dworskie
 niesta³¹ pomoc gospodarcz¹ pana.
W ramach serwitutów pastwiskowych mieszkañcy-gospodarze w Nekielskich Ol. mogli paæ byd³o na pañskim gruncie, pod warunkiem zap³acenia
przez ka¿dego gospodarza 10 tynfów od 11 XI 1749 r. rachuj¹c z ekscepcj¹
(z wy³¹czeniem) siedm lat wolnych, po których wyjciu ka¿dy z swojej chuby om talarów daæ powinien (...) z pó³w³oki po³owê, przy czym talar powinien byæ liczony po 5 tynfów. Pas¹cy wieprze na ¿o³êdzi na swoim gruncie,
mogli je daæ równie¿ do wypasu na niej na gruncie i lesie pañskim, za ugodzon¹
58
op³at¹. Po zmianie w przywileju tej osady, dokonanej w dniu 15 listopada
1789 r. przez w³acicielkê dóbr nekielskich Krystynê z Szembeków Turnow¹
na ¿¹danie olêdrów, mieli oni w latach urodzaju ¿o³êdzi w lesie nekielskim 
paæ wieprze po dro¿ynê rakowsk¹ nazwan¹, za co powinni p³aciæ dworowi
55
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APP. Pyzdry. Gr. 113, k. 323-323v.; Pyzdry.Gr.115 (r. 1792), k.. 916-917; Pyzdry. Zm.
1, k. 255-255v. i 257.
Z. Chody³a, Osadnictwo olêderskie w Wielkopolsce (1597-1793).
Pyzdry. Gr. 115, k. 278v.-280 (oblata 12 V 1791), przywilej lok. dla Brzezia (Brzena).
APP. Pyzdry. Gr. 113, k. 323-325.
31

Zbigniew Chody³a. Najstarsze dzieje osad olêderskich w okolicach Nekli w latach 1749-1793
59

z jednej huby 8 z³p co rok, przy czynszu wiêtomarciñskim. W Zasu³towie
mogli oni byd³o rogate i nierogaciznê paæ na pañskim gruncie pod warunkiem oddania do dworu z ka¿dego gospodarstwa po 2 wiertele owsa miary
60
wrzesiñskiej, od 11 XI 1766 r. Nie przys³ugiwa³y natomiast podnekielskim
olêdrom serwituty lene. W Zasu³towie obowi¹zywa³ zakaz polowania z flint¹
61
na zwierza w borach i lasach pañskich pod kar¹ 20 talarów.
Niesta³a pomoc gospodarcza ze strony panów dla olêdrów wyra¿a³a siê w
tym, ¿e otrzymywali oni od nich korzyci materialne i niematerialne, czasowe lub d³ugoterminowe. Mogli oni bezp³atnie w okresie wolnizny korzystaæ
w dowolnym lub w okrelonym stopniu i zakresie z wszelkiego rodzaju drewna budulcowego i opa³owego na gruncie zajêtym pod swe gospodarstwa, jak
w Nekielskich Ol., Barszczynie Starej i Nowej, czasem jednak, jak w Za62
su³towie w przypadku drewna budulcowego wespó³ z dworem.
Osadnicy otrzymywali te¿ od panów-fundatorów olêdrów zapewnienie
o zwolnieniu ich z pewnych wiadczeñ i opiece prawnej. W Nekielskich Ol.:
... od kontrybucji, noclegów ¿o³nierskich, dziesiêcin, podatków innych i
wszelkiej robocizny prócz ich przys³ugi, w Zasu³towie Ol. ... od kontrybucji i noclegów ¿o³nierskich oprócz wojny, dzier¿enia podatków innych i
wszystkiej robocizny prócz przys³ugi dworskiej i co nale¿y Kocio³owi we63
d³ug ugody; podobnie w Góreckich Ol.
Regularne i solidarne uiszczanie wiadczeñ na rzecz pana, pañstwa i Kocio³a, wykonywanie innych czynnoci administracyjnych, utrzymanie spokoju w podnekielskich osadach zapewnia³, tak jak i w innych olêdrach,
wybieralny samorz¹d. Wiadomo, ¿e Brzeno, Nekielskie Ol., Góreckie Ol.,
Barszczyzna St. i Nw., Zasu³towo otrzyma³y: Dla lepszego za dozoru so³tysa i dwóch ³awników wed³ug ich olenderskiego i prawnego zwyczaju po64
czciwych i bez noty (tj. z³ej opinii  Z.Ch.) ¿yj¹cych ludzi... , pe³ni¹cych
59
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funkcje administracyjne w zakresie w³asnym i poruczonym przez dwór oraz
tworz¹cych zarazem w pe³nym sk³adzie s¹d so³ecki. W Nekielskich Ol., Barszczynie Starej i Nowej Ol., mia³o sobie wybieraæ so³tysa i dwóch ³awników
z poczciwych bez noty ¿yj¹cych ludzi co rok pospólstwo.... (czyli zgromadzenie wszystkich gospodarzy), a zatwierdzaæ mia³ ich pan i jego sukcesorzy.
Za wyj¹tkiem Zasu³towa Ol., gdzie so³tys i ³awnicy byli do¿ywotni, urz¹d
gminny miano wybieraæ co rok, w Nekielskich Ol., Barszczynie Starej i
65
Nowej, ale zapewne i w innych osadach, w Zielone wi¹tki. Nie wiadomo
natomiast czy w³asny samorz¹d posiada³y Laski, czy te¿ jako ma³a osada wybiera³y go wspólnie z Zasu³towem Ol., a mo¿e z Gier³atowem. O jego istnieniu w tym ostatnim brak jest jednak w znanych nam ród³ach wiadomoci.
Wspólny samorz¹d mia³y Barszczyzna Stara i Nowa i mo¿e Mystkowskie
Olêdry.
Jako s¹d gminny so³tys i ³awnicy mieli zapewniæ w osadach, na pewno w
Nekielskich Ol., Barszczynie Starej i Nowej, Zasu³towie, wewnêtrzny spokój
i porz¹dek, rozstrzygaæ k³ótnie i zwady. Od wyroków tego s¹du przys³ugiwa³o olêdrom prawo apelacji do dworu, czyli s¹du pana, dla którego by³o tak¿e
zastrze¿one prawo wyrokowania w sprawach kryminalnych (o rabunki, podpalenia, zabójstwa, ciê¿sze uszkodzenia cia³a) oraz oczywicie o wszystkie
66
wykroczenia przeciwko panu. W podleg³oci s¹dowi dominialnemu w takim zakresie wyra¿a³o siê w³anie poddañstwo s¹dowe olêdrów.
Sporód cz³onków urzêdu wiejskiego (gminnego) g³ówny ciê¿ar obowi¹zków administracyjnych spoczywa³ na so³tysie. By³ on przede wszystkim zobowi¹zany dopilnowaæ, aby ca³a gmina punktualnie i w ca³oci wype³nia³a
powinnoci dworskie  czynsze, robocizny i op³aty na rzecz dworu i Kocio³a i podatki do skarbu pañstwa (por. punkt 4). Poniewa¿ za wiadczenia dworskie gmina odpowiada³a zazwyczaj solidarnie. Samorz¹d gminny (urz¹d i
64
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APP. Pyzdry. Gr. 113, k. 323-323v.; Gniezno. Gr. 237, k. 1022-1023v.; Pyzdry. Zm. 1,
k. 255-255v. i 257.
APP. Pyzdry. Gr. 113, k. 323-325; Pyzdry.Gr.115 (r. 1792), k. 916-917; Pyzdry. Zm. 1, k.
255-255v. i 257.
APP. Pyzdry. Gr. 113, k. 323-323v.; Pyzdry Gr. 115, k. 916v.-917; APP. Pyzdry.
Zm. 1, k. 255-255v. i 257 (Zasu³towo Ol.); W. Rusiñski, Osady tzw. olêdrów..., s.
42-43.
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zgromadzenie gminne) zobowi¹zany by³ usun¹æ le gospodaruj¹cego olêdra
67
i obsadziæ gospodarstwa innym. Dlatego w przywilejach lokacyjnych so³tys
68
otrzyma³ dodatkowo pó³ w³óki od urzêdu. W Zasu³towie móg³ on wzi¹æ
z pañskiego mielcucha 2 beczki piwa, ale za ka¿d¹ z nich powinien daæ jêcz69
mienia dwa wiertele miary wrzesiñskiej.
Panowie-fundatorzy osad w przywilejach dla Nekielskich Ol., Barszczyzny Starej i Nowej, Zasu³towa Ol., nak³adali na nich obowi¹zek czytania
postanowieñ przywilejów cz³onkom gminy dwa razy do roku, aby jego nie70
znajomoæ nikogo nie usprawiedliwia³a. Pieni¹dze z kar, czyli grzywien
nak³adanych przez s¹d wiejski na cz³onków gminy za przewinienia, powinny byæ przeznaczane ... na reparacj¹ wsi, jako to rowów bicia i [pokrycie]
inszych potrzeb gruntowych (!) z opowiedzeniem jednak i wiadomoci¹ s¹siadów (czyli wyliczeniem siê z nich przed zgromadzeniem gminnym).
Mia³y one byæ przechowywane razem z kontraktami, przywilejami i prawami w skrzyni, która powinna zawsze znajdowaæ siê u so³tysa, a klucze do
71
niej u ³awników. Egzekucji wyroków zapad³ych w s¹dzie gminnym doko72
nywa³ zapewne so³tys przy poparciu pañskim. W Barszczynie Starej i Nowej
i Zasu³towie Ol. so³tys i ³awnik (³awnicy) co sobotê mieli w ramach ochrony
przeciwpo¿arowej sprawdzaæ wszystkie kominy na wsi, a w Zasu³towie
je¿eliby za u kogo znaleli niewymiecione sadze ten powinien zostaæ
73
ukarany przez s¹d so³ecki.
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4.
¯YCIE GOSPODARCZE I SPO£ECZNE

Mieszkañcy 10 osad olêderskich w okolicach Nekli w 2 po³owie XVIII w.
byli w ponad 97 % zatrudnieni w rolnictwie. Potwierdza to fakt, i¿ na ogóln¹
liczbê 143 dymów w 1789 r. a¿ 120 (81,1 %) uznano w 1791 za rolnicze.
Tak¿e bowiem dla zamieszkuj¹cych w pozosta³ych 25 (23) dymach nierolniczych: karczmarzy, zagrodników, nauczycieli i in. praca w rolnictwie stanowi³a dodatkowe lub nawet wy³¹czne zajêcie.
G³ównym ród³em utrzymania olêdrów-rolników by³y dochody z gospodarstw, zró¿nicowanych pod wzglêdem wielkoci powierzchni i zapewne jakoci gruntów. Gospodarstwa mia³y uk³ad trójpolowy, zwi¹zany z powszechnym
74
wówczas systemem uprawy roli. Przy rozproszonym uk³adzie przestrzennym gospodarstw trójpolówka ta by³a jednak zindywidualizowana i w poszczególnych osadach nie wystêpowa³ raczej przymus wspólnej uprawy. Przewa¿nie
niska ¿yznoæ gruntów, czêciowo podmok³ych, czêciowo (po karczunkach
lasu) piaszczystych, stosowanie ekstensywnej trójpolówki zbo¿owo-ugorowej
i ograniczone jej nawo¿enie decydowa³y o niskich plonach.
Podstawowym dzia³em gospodarki rolnej mieszkañców podnekielskich
olêdrów by³a produkcja rolinna, a zw³aszcza zbo¿owa. Na podstawie charakteru omówionych dalej wiadczeñ w naturze mo¿na wnosiæ, ¿e przewa¿a³o
¿yto, siano tak¿e owies i jêczmieñ. Uprawiano równie¿ len (na pewno w Za75
su³towie). Drugorzêdne, uzupe³niaj¹ce znaczenie mia³y te¿ zapewne uprawy
74
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W. Rusiñski, Osady tzw. olêdrów..., s. 67.
APP. Pyzdry. Zm. 1, k. 255-255v. i 257.
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ogrodowe. Istotn¹ rolê odgrywa³a hodowla byd³a, wiñ, owiec, kóz i drobiu,
a nawet pszczó³, za czym przemawiaj¹ przytoczone wy¿ej i ni¿ej informacje
ród³owe. W Brzenie olêdrom wolno by³o chowaæ tyle byd³a i kóz ile mog¹
76
wy¿ywiæ i tylko po 50 sztuk owiec (za wyj¹tkiem so³tysa) oraz pszczo³y.
Dodatkowe dochody uzyskiwano z zajêæ pozarolniczych: handlu oraz rzemios³a, które mog³o byæ uprawiane przez czêæ ma³orolnych i bezrolnych miesz77
kañców osad. Aczkolwiek ¿aden z przywilejów lokacyjnych nie stwierdza tego
wyranie, to nie ulega w¹tpliwoci, ¿e brano te¿ udzia³ w handlu, przewa¿nie
lokalnym i detalicznym, sprzedaj¹c nadwy¿ki swoich produktów rolnych
i hodowlanych oraz wytwarzanych lub uzyskiwanych w ramach zajêæ pozarolniczych i kupuj¹c w zamian inne, jak narzêdzia, artyku³y odzie¿owe, spo¿ywcze
na targach i jarmarkach w Nekli, Kostrzyniu i we Wrzeni, a mo¿e i w innych
miasteczkach oraz w karczmach pañskich. Tylko bowiem w ten sposób mieszkañcy olêdrów mogli zdobyæ pieni¹dze na uiszczenie zobowi¹zañ finansowych
wobec dworu, pañstwa i kocio³a. O wydatki te i nieznane koszty wewnêtrznej
konsumpcji i inwestycji by³y pomniejszone ich dochody brutto.
Z tytu³u wieczystego, dziedzicznego u¿ytkowania gruntów mieszkañcy
podnekielskich olêdrów zobowi¹zani byli do wiadczeñ na rzecz ich panów-za³o¿ycieli osad oraz ich spadkobierców ró¿nych feudalnych wiadczeñ w wymiarze ogólnorocznym. By³y to czynsze od gruntów, daniny w naturze i robocizna
(drogi, t³oki i inne pos³ugi), wiadczonych po up³ywie wolnizny oraz op³aty za
pañskie trunki nabywane w ramach przymusu propinacyjnego. Ponadto ponosili pewne op³aty administracyjne, np. od sprzeda¿y gospodarstw.
W Brzenie na ich wiadczenia na rzecz dworu sk³ada³y siê: czynsz pieniê¿ny
p³atny co roku 11 XI przez 5 lat po 50 tynfów, a po wyjciu 5 lat po 100 tynfów,
droga jedna do Wschowy lub Leszna, a w przypadku jej nieodbycia obowi¹zek
zap³acenia za ni¹ 12 tynfów, czynsz naturalny w drobiu w liczbie 4 kur, 2 gêsi,
2 mendli jaj, odwiezienie po furze drzewa wiêtnego opa³owego. Przy budowie domów mieli braæ z mielcucha (browaru) dworskiego beczkê piwa po
76
77

36

APP. Pyzdry. Gr. 115, k. 278v-280.
Rzemielników wymieniaj¹ tabele ludnoci z 1789 r. (zob. wy¿ej); o udziale olêdrów w
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dostarczeniu 2 wierteli jêczmienia miary kostrzyñskiej. Karczmarz od pó³ huby
78
roli mia³ p³aciæ czynsz, szynkowaæ wódkê, bior¹c wiêtojankê i piwo pañskie.
W Nekielskich Ol. w zakresie wiadczeñ dworskich wprowadzone zosta³y
jednak w 1774 r. do przywileju lokacyjnego przez ówczesn¹ w³acicielkê dóbr
nekielskich  Krystynê z Szembeków Turnow¹ na probê olêdrów pewne zmiany. Za zwolnienie ich od przys³ug dworskich olêdrzy zobowi¹zywali siê ...dni
trzy od w³óki jednej po morgu za ka¿dym wycechem (wyznaczeniem, wytyczeniem) oraæ, w ¿niwa dni piêæ z sierpami lub z kosami odrobiæ, z owczarni
którejkolwiek w dobrach nekielskich bêd¹cej gnój wszystek tak zimowy i jesienny wywieæ, w drogê z zbo¿em pañskim do Poznania jechaæ. Mieli oni równie¿
p³aciæ na rok czynsz w wysokoci 60 tynfów starej monety polskiej. Za wspomnian¹ robociznê mieli dostaæ 1 beczkê piwa. Tak¿e luni za u gospodarzy
79
mieszkaj¹cy a parte ze swej strony us³ugê w ¿niwa mieli czyniæ.
W Góreckich Ol. po up³ywie 7-letniej wolnizny (zaczynaj¹cej siê od 1749
r.) miano p³aciæ na 11 XI po 10 talarów czynszu rocznego z ka¿dej huby, licz¹c
80
na ka¿dy talar po 15 bitych srebrnych szóstaków.
W Zasu³towie Ol. wiadczono corocznie 11 XI z huby czynsz w wysokoci 11 talarów (licz¹c na talar po 5 tynfów) i czynsz w naturze w postaci
2 kap³onów i 2 mendli jaj. Mieli przywieæ sól tzw. suchedniow¹ ze sk³adu
w Toruniu, obowi¹zek ten zosta³ w ostatecznym przywileju uchylony, najpewniej ze wzglêdu na zajêcie w I rozbiorze kopalñ soli przez Austriê. Mieli
oraæ ugór pañski 3 dni, z sierpami do ¿yta chodziæ 5 dni, z kosami dni 5,
mierzwê woziæ dni 2, drogi do Poznania ze zbo¿em odbywaæ dwie, do Leszna jedn¹, bior¹c na ka¿d¹ furê po 10 wierteli. Gdyby nie byli potrzebni do
81
tego wywozu, to za ka¿d¹ drogê ka¿dy gospodarz powinien zap³aciæ 4 z³.
W Barszczynie Starej i Nowej Ol. wed³ug za³¹czonej do przywileju lokacyjnego Tabeli wymiaru... olêdrzy p³acili co najmniej 944 z³otych polskich
i 18 groszy czynszu pieniê¿nego (w tej kwocie 19 z³p p³aci³ tak¿e szkolny nauczyciel, mimo i¿ jego pó³huba mia³a byæ wed³ug przywileju wolna od czynszu),
78
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APP. Pyzdry. Gr. 115, k 278v.-280.
APP. Pyzdry. Gr. 113, k. 323-325.
APP. Gniezno. Gr. 237 (r. 1788 ), k. 1022-1023.
APP. Pyzdry. Zm. 1, k. 255-255v. i 257.
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odrabiali 220 dni t³oki ¿niwnej, za któr¹ co roku mieli braæ dwie beczki piwa.
Kto by za nie odrobi³ swoich dni ten powinien za ka¿dy dzieñ zap³aciæ panu
45 groszy polskich. Czynsze w naturze mia³y byæ wiadczone w postaci 2 kur
82
i jednego mendla jaj. W Siedleckich Ol. ka¿dy gospodarz p³aci³ do dworu na
11 XI po 50 tynfów czynszu z huby, a z pó³- i trzech æwierci w³óki proporcjo83
nalnie, licz¹c na tynf 38 gr., wiadczy³ te¿ daniny w kurach i gêsiach.
Do skarbu pañstwa olêdrzy zobowi¹zani byli p³aciæ podatki: podymne
84
i pog³ówne W Brzenie mieli p³aciæ pog³ówne wed³ug dawnego zwyczaju.
W Nekielskich Ol. chyba tak¿e pog³ówne. W Barszczynie Starej i Nowej
85
podatki jakieby siê znajdowa³y. Od 1789 r. mieszkañcy wsi, tak¿e olêderskich
uiszczali dodatkowy podatek zwany podatkiem ofiary dziesi¹tego grosza oraz
w 1791 r. tzw. zsypki zbo¿owej w naturze, o których jest mowa poni¿ej.
Ponadto mieszkañcy osad olêderskich, pomimo i¿ byli prawie wy³¹cznie ewangelikami, zobowi¹zani byli do wiadczeñ na rzecz kocio³a rzymsko-katolickiego zarówno do 1768, jak i po ustawie tolerancyjnej z tego roku, jako ¿e osiadali na
gruntach dawniej zasiedlonych, a póniej opustosza³ych, w wiêkszoci na miejscu osad redniowiecznych, przypisanych do parafii. W Brzenie zawarto z
proboszczem zgodê odnonie wysokoci op³at, której postanowienia podano
w przywileju lokacyjnym. Zgodnie z ni¹ olêdrzy z tej wsi od chrztu mieli p³aciæ
1 tynfa, od wywodu 1 szóstaka bitego, od lubu 1 talara, od pogrzebu: gospodarza
lub gospodyni l talara, czeladzi 4 tynfy, dzieci po 4 bite szóstaki. Ponadto byli
zobowi¹zani uiszczaæ na rzecz kocio³a parafialnego daninê zwan¹ meszne
86
w postaci 2 wierteli ¿yta i 2 wierteli owsa kostrzyñskiej miary. W Nekielskich
Ol. zgodnie z pisemn¹ umow¹-aneksem do postanowieñ ich pierwotnego przywileju lokacyjnego, zawart¹ na ¿¹danie ich mieszkañców dnia 12 stycznia 1751 r.
w Nekli przez Franciszka Wilkoñskiego, za³o¿yciela i w³aciciela z komendarzem (wikariuszem-zarz¹dc¹) kocio³a parafialnego ks. Jakubem Ptaszkiewiczem.
82
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z dóbr siedleckich Onufrego Krzyckiego kasztelanica krzywiñskiego.
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I tak w ramach op³at jurae stolae olêdrzy mieli p³aciæ od chrztu dziecka jakiejkolwiek p³ci 4 bite szóstaki (tj. 24 gr srebrne), od lubu 6 z³p, od pogrzebu tak
cz³owieka doros³ego jak i dziecka, jakiegokolwiek wieku i p³ci  9 gr, a to od
ka¿dej w szczególnoci g³owy. Tytu³em kolêdy ka¿dy gospodarz daæ powinien
6 groszy polskich, które so³tys odebrawszy od inszych sam (poniewa¿ nie ¿ycz¹
sobie przytomnego w ka¿dym ich domu ksiêdza kolêduj¹cego) odnieæ powi87
nien. Prawo wydane na ¿¹danie olêdrów zatwierdzi³a nastêpna w³acicielka
dóbr nekielskich Krystyna z Szembeków Turnowa dnia 1 listopada 1774 r.
w Nekli, z pewnymi zmianami, dokonanymi tak¿e za zgod¹ olêdrów. Odnonie
wiadczeñ dla kocio³a parafialnego stwierdzono w nim, ¿e: Podatki kocielne
jako w³o¿one z³otych dwa na rok od ka¿dej huby do dwora oddawaæ na dwie
raty, to jest marcow¹ z³oty jeden i na septembrow¹ (wrzeniow¹) z³oty jeden
so³tys z chub ile siê znajduje miêdzy osiad³oci¹ nekielsk¹ wybraæ powinien
88
i oddawaæ co rok do dworu. W 1751 r. tak¿e dziedzic czêci wsi S³awencino
(S³awêcino), czyli Mystkowskich Ol. i chyba Barszczyzny Starej Ol. zawar³
umowê z proboszczem nekielskim w sprawie wiadczeñ ich mieszkañców na
rzecz nekielskiego kocio³a parafialnego. Zgodnie z ni¹ olêdrzy mieli corocznie
dawaæ 11 XI zamiast mesznego w ziarnie, po 8 z³p z huby wymierzonej przez
miernika, za co ten¿e proboszcz i jego nastêpcy mieli nie wymuszaæ ¿adnej zap³aty od chrztów, lubów i pogrzebów ... z tych gospodarzy chuby siej¹cych.
Natomiast inni ludzie nie maj¹cy gospodarstw, mieszkaj¹cy w Mystkowskich
Ol. komor¹ u gospodarzy mieli za te pos³ugi p³aciæ wed³ug ugody z pleba89
nem. Przywilej lokacyjny dla Barszczyzny (Starej i Nowej) z 1776 r. stwierdza³,
¿e jej mieszkañcy: Meszne kocio³owi nakielskiemu pod³ug ugody oddaæ po90
winni. Po 1768 r. olêdrzy z osad w okolicy Nekli ponosili zapewne w wiêk91
szoci wiadczenia na rzecz kocio³a ewangelickiego we Wrzeni.
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APP. Pyzdry. Gr. 113, k. 323-325.
APP. Pyzdry. Gr. 113, k. 323-325 (obl. Bogumi³ Nosko so³tys i Kazimierz Leski ³awnik)
w imieniu w³asnym i pozosta³ych olêdrów nekielskich; Ziemia Wrzesiñska, pod red.
J. Deresiewicza, Poznañ 1978.
APP. Poznañ. Gr. 1128, k. 493.
Pyzdry. Gr.115 (r. 1792), k.. 916-917 (przywilej lok. dla Barszczyzny St. i Nw. Ol. )
A.Werner, Geschichte der evangelischen Parochien in der Provinz Posen, überaerbeitet von
Johannes Steffani, Lissa i. P. 1904, s. 227.
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Mieszkañcy podnekielskich olêdrów uiszczali te¿ podatki na rzecz pañstwa,
po czêci omówione ju¿ wy¿ej. Z protoko³u podatku ofiary 10 grosza z 1789 r.,
którego stawkê ustalano na podstawie redniej dochodów ich w³acicieli za
ostatnie trzy lata, wynika ¿e dziedzic dóbr Siedlec i in. Onufry Krzycki kasztelanic krzywiñski uzyskiwa³ z Siedleckich Ol. rednio 889 z³ 12 gr (w tym
z czynszu 803 z³ 25 gr, a w ramach monopolu propinacyjnego za piwa beczek
26 garncy 51  53 z³ 12 gr i za wódki 58 garncy i 2½ kwarty  19 z³ 15 gr), p³ac¹c
92
od tej sumy 88 z³ 28 gr 3 denary podatku. W³acicielka dóbr nekielskich Symforoza z Niszczyckich Moszyñska za porednictwem posesora (posiadacza)
dzier¿awnego Bogus³awa Horn Rogowskiego czerpa³a z Nekielskich Ol. 3046
z³p 4 gr 16 denarów (w tym z czynszu pieniê¿nego od okupników 2856 z³ 17 gr,
za piwa 60 beczek 65 garncy  121 z³ 24 gr 3 denary, a za wódki garcy 263 i 1½
kwarty  87 z³ 23 gr 13 denarów), uiszczaj¹c odpowiednio podatek w wysoko93
sci 304 z³p 18 gr i 8 denarów. Z kolei gen. mjr Jan Lipski dziedzic dóbr Podstolice z Lasek Ol. mia³ 265 z³ 15 gr 9 denarów dochodu (w tym 261 z³ 7 gr
9 denarów z czynszu pieniê¿nego, 2 z³ 20 gr za czynsz w drobiu, 1 z³ 18 gr za
94
czynsz w jajach) p³ac¹c 26 z³ 16 gr 9 denarów ofiary 10 gr. Natomiast z Zasu³towa Ol. jego matka Ludwina Lipska, jako posesorka do¿ywotnia, otrzymywa³a 900 z³ dochodu (801 z³ 5 gr z czynszu pieniê¿nego, 12 z³ z czynszu w drobiu
i jajach, 62 z³ 20 gr za piwa 31 beczek 24 garnce i 24 z³ 5 gr za wódki 72 garnce
95
i 2 kwarty), p³ac¹c do skarbu pañstwa 90 z³ podatku 10 grosza. Podatek ofiary
10 grosza ze S³awêciñskich (w rozumieniu Barszczyzny Starej i Nowej Ol.)
96
wyniós³ natomiast 36 z³ 10 gr. Z Czerniejewskich albo Mystkowskich Ol.
nale¿¹cych do dóbr Czerniejewo gen. mjra Jana Lipskiego dochód z czynszu
97
wyniós³ 342 z³, a podatek od niego 34 z³ 6 groszy. Z kolei dochody proboszcza nekielskiego z Nekielskich Ol., zaprzysiê¿one przez plebana ks. Jana Le98
mañskiego, wynosi³y 152 z³ 12 gr z mesznego.
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APP. Tab. 47. Pyzdry, k. 104 i 152.
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5.
STOSUNKI WYZNANIOWE, OWIATA
I KU LTURA ¯YCIA CODZIENNEGO
PODNEKIELSKICH OLÊDRÓW

W ród³ach s¹ tak¿e bezporednio lub porednio uchwytne stosunki wyznaniowe, szkolnictwo i kult religijny oraz kultura ¿ycia codziennego (g³ównie
materialna) ludnoci podnekielskich osad olêderskich.
Ich mieszkañcy byli prawie wy³¹cznie ewangelikami i chyba bez wyj¹tku luteranami. Za ich przynale¿noci¹ do protestantyzmu przemawiaj¹ charakter i sposób wiadczeñ na rzecz Kocio³a katolickiego, przedstawionych
wy¿ej i potwierdzenie istnienia szkó³-domów modlitwy w 4 przywilejach
oraz 2 umowach z duchownymi katolickich parafii. Mieszkañcy Brzena
otrzymali w swym przywileju lokacyjnym z 1749 r. zgodê na utrzymanie
bakalarza, czyli nauczyciela, spe³niaj¹cego zarazem niektóre funkcje religijne i postawienie domostwa do modlenia, czyli domu modlitwy, bêd¹cego zazwyczaj zarazem szko³¹ i miejscem zamieszkania nuczyciela i lektora
w jednej osobie. Dom modlitwy-szko³a by³ te¿ w Nekielskich Ol., gdy¿
ich kontrakt lokacyjny z 1749 r. wspomina, i¿ nauczyciel mia³ podobne
uposa¿enie, tj. w postaci pó³ huby (w³óki) ziemi wolnej od czynszu i wszelkich op³at. Tyle samo gruntu otrzyma³ nauczyciel w Góreckich Ol. Tak¿e
niedatowany przywilej osadniczy dla Zasu³towa Ol. za³o¿onych przed
1766 r. stwierdza³, ¿e: pozwala siê im bakalarza chowaæ dla informacyi
dzieci i promocyi nabo¿eñstwa ich. O uposa¿eniu domu modlitwy i baka³arza w po³owê huby gruntu, wolnej od op³at, wspomina³ przywilej dla
Barszczyzny Starej i Nowej Ol. z 1776 r., a nauczyciela, ale bez podania
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nazwiska, wymienia³a stanowi¹ca aneks do niego Tabela wymiaru gruntów...
99
i wiadczeñ z Barszczyzny Starej i Nowej z tego¿ roku. Nauczycielem
móg³ byæ równie¿ (jak to zreszt¹ czêsto siê zdarza³o we wsiach olêderskich) jeden z mieszkañców gminy, byæ mo¿e rzemielnik lub który z gospodarzy, umiej¹cy czytaæ i pisaæ. Do jego obowi¹zków nale¿a³o nauczanie
dzieci katechizmu w ramach przygtowowañ ich do konfirmacji oraz podstaw czytania, pisania i liczenia. Nauka odbywa³a siê w niej najpewniej dwa
lata i tylko, co wówczas by³o powszechne, w okresie zimowym i wczesnowiosennym, ze wzglêdu na wykorzystywanie dzieci do pasienia byd³a i robót polowych. Ponadto ze wzglêdu na umiejêtnoæ pisania i czytania
100
nauczyciel pozostawa³ na us³ugach urzêdu gminy. Równoczenie spe³nia³ on pos³ugi religijne w podstawowym zakresie (przewodniczy³ nabo101
¿eñstwom niedzielnym, pogrzebom). Natomiast z chrztami i lubami
udawano siê zapewne do pastorów pobliskich kocio³ów ewangelickich.
Na podstawie umowy z ksiêciem Adamem Poniñskim w³acicielem dóbr
wrzesiñskich i postanowieñ seniorów powiatów poznañskiego i gnienieñskiego z 23 lutego 1779 r. mieszkañcy Nekielskich Ol. i zamieszkali w okolicy zostali w³¹czeni do luterañskeij parafii we Wrzeni. Poniewa¿ zamieszkali
oni o 15 km od miejscowoci kocielnej proboszcz z Wrzeni odpowiednio
do umowy miêdzy kaznodziej¹ Schraeckiem i deputowanymi z Nekli i Nekielskich Ol. z 23 kwietna 1799 r. wiêcej razy w zbudowanym ju¿ w 1754 r.
102
domu modlitwy w Nekielskich Ol. mia³ odprawiaæ nabo¿eñstwa.
Za protestanckim charakterem wyznaniowym podnekielskich osad olêderskich przemawia te¿ istnienie w wiêkszoci z nich cmentarzy grzebalnych. Olêdrom w Brzenie pozwolono w przywileju osadniczym wybraæ
miejsce do pochowania cia³ zmar³ych, na którym wolno im siê tak starym,
103
jako m³odym chowaæ. Cmentarze takie istnia³y jednak i w pozosta³ych
99
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osadach, w: Barczynie Starej i Nowej Ol.  wspólny, na gruncie pierwszej,
Mystkowskich Ol., w Nekielskich Ol., Góreckich Ol., Laskach, Gier³atowie, Siedleckich Ol. i Zasu³towie, o czym wiadczy zachowanie siê ich reliktów do dzisiaj.
Na kulturê ¿ycia codziennego gospodarzy  olêdrów i ich rodzin oraz
cz³onków innych warstw spo³ecznoci wiejskiej sk³ada³y siê warunki mieszkaniowe, pracy, ubranie, po¿ywienie, zwyczaje i obyczaje. Z treci analizowanych ¿róde³ mo¿na o nich wywnioskowaæ tylko porednio.
Olêdrzy nie tylko w Brzenie, ale i najpewniej w pozosta³ych podnekielskich olêdrach zamieszkiwali w cha³upach z podcieniami, ustawionymi na
ogó³ szczytem do drogi, dziel¹cymi siê na izby, kuchniê z sieni¹ i komor¹.
Komornicy zamieszkiwali w komorze lub przystawionych do cha³up przybudówkach, czelad w budynkach gospodarczych; karczmarze, gocinni
w karczmach, a nauczyciele w jednej z czêci cha³up-szkó³ i zarazem domów
modlitwy.
Zagrody w podnekielskich olêdrach by³y  zapewne tak jak i w innych
wielkopolskich osadach  zabudowane w czworobok, oprócz cha³upy znajdowa³y siê w nich budynki gospodarskie: stodo³y, obory, stajnie i chlewy dla
104
inwentarza ¿ywego. W obejciu, na podwórzu lub w ogrodzie, znajdowa³y
siê piece do pieczenia chleba i suszenia lnu, wznoszone z dala od domów ze
wzglêdów przeciwpo¿arowych. Budowê pieców do suszenia lnu, przy których powinni go otrzyæ i otrzepaæ nakazywa³ przywilej dla Zasu³towa. Piece te mia³y znajdowaæ siê pod nadzorem so³tysa i ³awnika, którzy, poza
przeprowadzaniem wspomnianej kontroli kominów cha³up, tak¿e na nie ...
bacznoæ daæ powinni, ¿eby przez niestro¿noæ ognia wie szkody nie ponios³a, a je¿eliby który z gospodarzy suszy³ len w cha³upie, to za to powi105
nien zap³aciæ jako karê 5 talarów dla kocio³a i 10 talarów dla dworu.
Ubierano siê odpowiednio do zwyczajów przyniesionych z miejsc pochodzenia, inaczej  co oczywiste  na codzieñ, a inaczej od wiêta, w odzie¿
chyba g³ównie w³asnej produkcji, z p³ótna lnianego i we³ny owczej, ale te¿
czêciowo szyt¹ z sukna kupowanego w miastach i miasteczkach.
104
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Z. Chody³a, Osadnictwo olêderskie w Wielkopolsce (1597-1793).
APP. Pyzdry. Zm. 1, k. 255-255v. i 257.
43

Zbigniew Chody³a. Najstarsze dzieje osad olêderskich w okolicach Nekli w latach 1749-1793

Wy¿ywienie ludnoci podnekielskich osad olêderskich nie odbiega³o chyba
zasadniczo od asortymentu potraw innych, zw³aszcza w miarê zamo¿nych
ch³opów. Jedzono chleb ¿ytni i inne potrawy zbo¿owe lub m¹czne, kasze,
warzywa, mas³o, ser, jaja, od czasu do czasu miêso  wieprzowe, wo³owe,
baranie i drobiowe, w okresie postu zapewne ledzie i inne ryby oraz miód
z w³asnych pasiek, którym te¿ s³odzono potrawy. Spo¿ywano owoce, jad³o
zapijano powszechnym wówczas piwem. W czasie uroczystoci rodzinnych
i przy innych okazjach pito wódkê i piwo z pañskich gorzelni i mielcucha,
tak w domu, jak i w pañskiej karczmach.
Zwyczaje i obyczaje tej ludnoci nie s¹ znane, ale nie odbiega³y chyba zbytnio od w³aciwych ówczesnej protestanckiej ludnoci niemieckiej,
a w powa¿nym zakresie i s¹siedniej, polskiej ludnoci wiejskiej.

ZAKOÑCZENIE

Przedstawiony wy¿ej zarys najstarszych dziejów osad olêderskich za³o¿onych
wokó³ Nekli zawiera sporo luk, wynikaj¹cych ze stanu zachowania i treci
róde³. Pozwala on jednak sformu³owaæ kilka koñcowych wniosków dotycz¹cych genezy, ustroju, zaludnienia, sytuacji gospodarczej i ich kultury.
O za³o¿eniu tych wsi olêderskich zadecydowa³o d¹¿enie fundatorów do
podniesienia swych dochodów przez zasiedlenie i zagospodarowanie terenów dawniej opustosza³ych, wyludnionych lub lenych, a czasem i dotychczas nie zajmowanych przez osadnictwo, korzystne warunki
prawno-ekonomiczne, wolnoc wyznania i kultu publicznego zagwarantowane w przywilejach lokacyjnych osadnikom, zgodnie z zasadami prawa
olêderskiego. Osady zak³adali fundatorzy w prozumieniu z zasadcami,
wystêpuj¹cymi indywidualnie w imieniu ca³ej przysz³ej gminy ( jak w Brzenie) lub grupowo z ca³ymi gminami, wydaj¹c dla nich przywileje wstêpne
lub koñcowe.
Miejsca pochodzenia osadników nie s¹ dok³adnie znane, ale na podstawie pewnych, przytoczonych wy¿ej przes³anek wydaje siê ¿e przybyli oni
z z pogranicza wielkopolsko-brandenburskiego i pomorskiego i z s¹siednich protestanckich osad olêderskich, a mo¿e i so³tysich, w wiêkszoci
z tych samych (na co wskazuje ich pokrewieñstwo czytelne w identycznoci nazwisk lub wyranym zanaczeniu, i¿ s¹ to bracia). Pod wzglêdem
etnicznym byli oni okrelani w zdecydowanej wiêkszoci jako Niemcy
i ewangelicy, g³ównie luteranie.
Olêdry podnekielskie wykazywa³y du¿e zró¿nicowanie pod wzglêdem
liczby gospodarstw, obszaru, wielkoci zabudowy i zaludnienia. Przewa¿nie
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nale¿a³y do wiêcej ni¿ rednich, natomiast ich uk³ady przestrzenne reprezentowa³y w wiêkszoci typ osady rozproszonej.
Ich zaludnienie by³o doæ stabilne pod wzglêdem liczebnym, struktury
etnicznej, wyznaniowej i spo³eczno-maj¹tkowej. Niemniej z up³ywem
czasu podlega³o pewnemu zró¿nicowaniu przez osiedlanie siê pojedynczych Polaków i katolików, z zachowaniem jednak przewagi ludnoci
protestanckiej.
Mieszkañcy olêdrów lokowanych wokó³ Nekli czerpali swe dochody g³ównie z rolnictwa i hodowli, a rodzaje i wartoæ ich wszystkich powinnoci na
rzecz dworu i kocio³a wiadcz¹, ¿e w czêci nale¿a³y one do wsi dochodowych i doæ zamo¿nych.
W XIX w. wieku nast¹pi³y istotne zmiany w sytuacji wyznaniowej i demograficznej podnekielskich osad olêderskich. Czêæ ich mieszkañców nale¿a³a do gminy staroluterañskiej w Nekli (filia³u parafii w Poznaniu), licz¹cej
w 1847 r. 140 wiernych, a wiêc obejmujacej tylko stosunkowo ma³y odsetek.
Przeciwstawia³a siê ona, w ramach szerszego ruchu, forsowanej przez w³adze, a g³ównie samego króla Fryderyka Wilhelma III, unii luteran i kalwinów
w kociele krajowym Prus. W zwi¹zku z tym dochodzi³o do konfliktów
z duchownymi unijnymi i administracj¹ pañstwow¹. Niezadowolenie
staroluteran powodowa³o poci¹ganie ich do wiadczeñ na rzecz parafii ewangelicko-unijnych, odmowa korzystania z parafialnych cmentarzy oraz zakazy objêcia opiek¹ duszpastersk¹ gmin, które nie uzyska³y jeszcze uznania
zgodnego z generaln¹ koncesj¹. Do najwiêkszego wzburzenia dosz³o
w³anie wród separatystów w Nekli, kiedy próbowa³ ich nawracaæ (z przytaczaniem cytatów z Biblii) miejscowy komisarz policji, okrelaj¹c przy tym
miejscowych duchownych wagabundami, pozostaj¹cymi na ¿o³dzie
papieskim. Konflikty takie jak ten by³y jedn¹ z przyczyn kolejnej fali emigracji do Australii, która przerzedzi³a szeregi staroluteran w Prusach. Ju¿
w 1846 r. wyjecha³a tam wiêkszoæ opozycjonistów z okolic Nekli i pobli106
107
skich Gu³tów , w sumie oko³o stu.
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Zakoñczenie

W 2 po³owie XIX w. nast¹pi³y dalsze zmiany w zabudowie, zaludnieniu
i sk³adzie wyznaniowym, a zapewne i etnicznym mieszkañców charakteryzowanych osad olêderskich. W latach 80. i 90. tego stulecia wielkoæ zabudowy,
stan liczebny i struktura wyznaniowa populacji oraz poziom alfabetyzacji mieszkañców 9 z tych 10 wsi i osiedli przedstawia³y siê nastêpuj¹co. W Barszczynie
(Starej i Nowej, po³¹czonej ju¿ w jedn¹ wie) by³o 18 domów, 192 mieszkañców, 178 ewangelików i 14 katolików, 31 analfabetów, w Brzeziu (Brzenie)
 36 domów, 389 mieszkañców, 324 ewangelików i 65 katolików, 61 analfabetów, w Gier³atowie Ol.  20 domów, 98 mieszkañców (o nieznanych wyznaniach), w Laskach Ol.  6 domów, 56 mieszkañców, 30 ewangelików
i 26 katolików, 27 analfabetów, w Mystkowskich Ol.  Mystkach Kolonii,
zwanych z niemiecka Rehtal, 9 domów, 90 mieszkañców, 75 ewangelików
i 15 katolików, 9 analfabetów, w Nekielskich Ol.  51 domów, 484 mieszkañców, 392 ewangelików, 92 katolików, 193 analfabetów, w Siedleckich Ol.
 16 domów, 160 mieszkañców, 98 protestantów i 62 katolików, w Zasu³towie
108
 27 domów, 251 mieszkañców, a wsród nich 117 katolików.
W XIX w. nast¹pi³y te¿ pewne zmiany w organizacji kocielnej osad olêderskich w okolicach Nekli. W 1857 r. do parafii ewangelickiej w Nekielskich Ol.
nale¿a³y: Barszczyzna Stara i Nowa Ol., Nekla, Targowagórka (Góreckie) Ol.,
Ch³apowskie Ol., Laski Ol., Kokoszki, Wo³kowice Folwark, Nekielskie
Ol.. Równie¿ w tym roku 1 padziernika utworzono filialn¹ gminê kocieln¹
w Barczynie, która liczy³a 639 dusz. Nabo¿eñstwa odbywa³y siê tu w szkole,
zbudowanej na nowo w 1893 r z apsyd¹ (prostok¹tnym pomieszczeniem zawierj¹cym o³tarz). W dniu 8 padziernika 1884 r. zosta³ uroczycie powiêcony
w Nekielskich Ol. przez nadradcê konsystorialnego D. Reicharda nowy
koció³. Proboszczami w Nekielskich Ol. byli Theobald Raimund Gesner
(od 18 X 1853, 1857, zm. 6 kwietnia 1883), Hugo Barnin (1887-30 III 1888)
109
i Franciszek Röper (1888, a formalnie od 1889 r.).
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W ramach przygotowañ do obchodów jubileuszu 600-lecia Nekli podjêlimy nastêpuj¹ce dzia³ania:
W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego zwi¹zanego z osadnictwem olêderskim:
 uporz¹dkowanie i oznakowanie cmentarzy w osadach olêderskich
 rekonstrukcja dêbowych krzy¿y cmentarnych
 odnowienie ocala³ych krzy¿y i p³yt nagrobnych
 umo¿liwienie poznania historii poprzez wydanie drukiem opracowania doktora Zbigniewa Chody³y Najstarsze dzieje osad olêderskich w okolicach Nekli w latach
1749-1793
 ufundowanie i umieszczenie na kociele ewangelickim w Nekielce tablicy upamiêtniaj¹cej osiedlenie olêdrów w Nekielce, Barczynie, Gier³atowie i Zasutowie w
drugiej po³. XVIII w.
W zakresie popularyzacji walorów historyczno-turystycznych gminy Nekla:
 wytyczenie wycieczkowej trasy rowerowej Szlakiem Osadnictwa Olêderskiego
 wydanie folderu  przewodnika
 zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych umieszczonych na szlaku
Realizacja tych zamierzeñ by³a mo¿liwa dziêki zaanga¿owaniu i wsparciu finansowemu wielu osób, instytucji i firm, za co sk³adamy wszystkim serdeczne podziêkowania.
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