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Olczańskie role i polany przed 200 laty
Blisko czterystuletnie dzieje Olczy to historia kolejnych pokoleń zamieszkujących określony teren u podnóża Tatr. Zjawiska dziejowe rozgrywają się
w czasie i przestrzeni. Należyta orientacja w zakresie elementu przestrzennego jest niezbędna do poznania, zrozumienia i przedstawienia dziejów każdej
jednostki osadniczej. Cennym materiałem kartograficznym do różnego rodzaju badań w tym historyczno – przestrzennych są dokumenty austriackiego
katastru gruntowego, w szczególności mapy katastralne powstałe w połowie XIX wieku. Przedstawiają one wierny i dokładny obraz obszaru Galicji. Ich
wartość źródłową podnosi dodatkowo data ich sporządzenia. W przypadku
Podhala był to rok 1846, a więc dwa lata przed zniesieniem pańszczyzny, zniesieniem stosunku poddańczego i nadaniem chłopom gruntów na własność.
Reformy 1848 roku oznaczały na wsiach galicyjskich koniec porządku prawno – gospodarczego rozpoczętego po zamieszkaniu pierwszych osadników.
Na mapach i w operacie katastralnym z 1846 roku odzwierciedlone zostały
stosunki własnościowe i przestrzenne sięgające nierzadko korzeniami nawet
kilkaset lat wcześniej. W powiązaniu z informacjami zawartymi w źródłach
pisanych umożliwia to ustalenie szeregu podstawowych spraw dotyczących
dziejów Olczy.

12. Snop siana na polanie. Fot. D. Moździerz
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Kataster podatku gruntowego w zaborze austriackim
Podstawę prawną dla jego powstania w monarchii austriackiej stanowił patent cesarza Franciszka I o podatku gruntowym z 1817 roku. Pomiary katastralne zostały oparte na podstawach matematycznych (sieć triangulacyjna,
jednolita skala map) i kartograficznych (odwzorowanie, podział sekcyjny prostokątny) oraz na ogólnie stosowanej w geodezji zasadzie – „od ogółu do
szczegółu”. Operat pomiarowy katastru austriackiego służył przede wszystkim celom fiskalnym, ale również i innym, zwłaszcza gospodarczym.
Wyniki pomiarów katastralnych były podstawą obrotu nieruchomościami. Kopie map katastralnych stanowiły część składową ksiąg gruntowych
sądów hipotecznych. Mapy natomiast służyły różnym celom państwowym
i prywatnym. Skala podstawowa austriackich map katastralnych wynika
z używanego wówczas niemetrycznego systemu miar austriackich.
1 cal (1”) = 26,3 mm
1 stopa (1’) = 12 cali
1 sążeń wiedeński (1°) = 6 stóp
1 mórg austriacki (Joch) = 1600 sążni kwadratowych wiedeńskich.
Skalę map ustalono w ten sposób, aby 40 sążniom na gruncie odpowiadał 1 cal na mapie, tj. (40 x 6 x 12 = 2880). 2880 cali na gruncie odpowiadało
1 calowi na mapie, stąd skala 1:2880. Z kolei 1 cal kwadratowy na mapie odpowiadał 1 morgowi austriackiemu w terenie. Po przejściu na system metryczny
1 mm na mapie odpowiadał 2,88 m w terenie. W celu wyeliminowania wpływu
krzywizny ziemi przyjęto siedem układów i przeliczono współrzędne sferyczne dla każdej prowincji (kraju) na osobny układ. Dla Galicji a więc i dla Podhala przyjęto za początek układu punkt triangulacyjny znajdujący się na Kopcu
Unii Lubelskiej – Wysoki Zamek we Lwowie.
W każdym katastralnym układzie współrzędnych wprowadzono podział sekcyjny prostokątny. Cały obszar monarchii pokryty został systemem
sekcji szczegółowych obejmujących w terenie prostokąt o wymiarach 1896,48
x 1517,19 m co dawało powierzchnię 500 mórg austriackich na każdej sekcji.
Operat katastru podatku gruntowego dla każdej gminy katastralnej zawierał:
1. Część kartograficzną:
a) mapę katastralną składającą się z arkuszy sekcji szczegółowych,
b) szkice indykacyjne (robocze odbitki mapy katastralnej),
c) manualia – pierwotne szkice polowe i szkice z pomiarów uzupełniających.
2. Część opisową:
a) protokół parcelowy,
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13. Odrys mapy kameralnej z 1811 r. sporządzony w 1835 r. — lasy i grunty w gminie Zakopane i Kościelisko
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b) arkusze posiadłości gruntowej,
c) sumariusz,
d) alfabetyczny spis posiadaczy,
e) wypisy hipoteczne.
Historyczny operat katastralny gminy Zakopane jest rozproszony po
różnych zespołach aktowych, a jego poszczególne części składowe są niekompletne i przechowywane w różnych archiwach. Mokrodruki mapy katastralnej, szkice indykacyjne i manualia stanowią część państwowego zasobu
geodezyjno – kartograficznego. Znajdują się w składnicy geodezyjnej Starostwa Powiatowego w Zakopanem. Niektóre mapy katastralne i arkusze posiadłości gruntowej w Oddziale V Archiwum Narodowego w Krakowie. Szkice
polowe, obliczenia z pierwotnych pomiarów w 1846 roku, protokół parcelowy i alfabetyczny spis posiadaczy w krakowskiej Ekspozyturze Archiwum Narodowego w Spytkowicach.

Granice i obszar dawnej wsi Olcza
Pomiary katastralne w Galicji dokonywane były w latach 1844–1854, a na Podtatrzu i w Tatrach w 1846 roku. Za gminę katastralną uważane były wówczas
takie miejscowości, których „mieszkańcy są zjednoczeni pod własnym przełożonym, których granice są topograficznie zamknięte, a które w prowizorium podatkowym istnieją jako samoistne gminy podatkowe”.
W 1846 roku Olcza nie stanowiła samodzielnej gminy katastralnej. Weszła więc w skład gminy katastralnej Zakopane. Z karty tytułowej ówczesnej
mapy wynika jednak, że w 1846 roku uważano jeszcze Olczę za osobną miejscowość w ramach tej gminy1. Inaczej jest w tytule wcześniejszej mapy kameralnej z 1811 roku, przerysowanej w 1835 roku2. W tytule pierwszej z nich jest
„Zakopana wraz z miejscowością Olcza”, natomiast na drugiej „wieś Olsza
i Zakopana”.
Z dostępnych autorom dokumentów wynika, że w drugiej połowie
XVIII wieku Olcza była dobrze zaludnioną i jak na ówczesne warunki na
Skalnym Podhalu stosunkowo intensywnie zabudowaną wsią. Ks. Bolesław
Kumor omawia projekt józefiński regulacji parafii podhalańskich z 1787 roku3.
Ze względu na duży wzrost liczby wiernych cesarz Józef II polecił utworzenie
14. Fragment mapy katastralnej z roku 1846 r. z naniesionymi granicami dawnej wsi Olcza
Patrz strona tytułowa mapy katastralnej z 1846 r.
2
Patrz tytuł mapy z 1811 r. Odrys mapy kameralnej z roku 1811 odnoszący się do lasów
i gruntów w gminie Zakopane i Kościelisko położonych sporządzony w 1835 r. przez leśniczego
Szwarca – dokument w zbiorach Archiwum Narodowego w Krakowie.
3
Ks. Bolesław K u m o r: Początki parafii św. Klemensa w Zakopanem na tle rozwoju sieci parafialnej na Podhalu (1847) [w:] 150 lat organizacji parafialnej w Zakopanem 1847–1947. Materiały
z Sympozjum. Zakopanem, 24–25 października 1997. Kraków 1998, s. 13–28.
1
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na Podhalu dziewiętnastu nowych parafii. Wśród nich znajdowały się parafie w Chochołowie, Dzianiszu, Zubsuchem, Poroninie, Bukowinie i Olczy. Dla
tej ostatniej przewidywana liczba parafian wynosiła 1284 osoby. Prawdopodobnie zawierała w swoim obszarze Olczę, Zakopane i Kościelisko. Plany te
jednak nie zostały zrealizowane. W 1790 roku Konsystorz biskupi w Tarnowie
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zwrócił się do Nadwornej Kancelarii w Wiedniu z propozycją zmian w projekcie i zamiast na Olczy zaproponował utworzenie nowej parafii w Zakopanem.
Jego konsekwencją był zauważalny w dokumentach kartograficznych proces
przesuwania się Olczy na drugi plan w stosunku do Zakopanego. Zjawisko to
miało miejsce na przełomie XVIII i XIX wieku. Związane było przypuszczalnie
z rozwojem hut w Kuźnicach i zmianami szlaków komunikacyjnych do Kuźnic
z pomijaniem Olczy.
Z inwentarza z 1765 roku oraz protokołów późniejszych lustracji wynika, że w skład wsi Olcza wchodziło siedemnaście jednostek powierzchniowych. Były to role: Kluśkówka, Milanówka, Mrowcówka, Rzepkówka, Stara
Toporowa, Walkoszówka, oraz polany Cyrhla, Czernikówka, Hławówka, Hrube Niżnie, Hrube Wyżnie, Huciska, Kiełbasówka, Oberconiówka, Weszkówka, Zajęczyniec i Zoniówka. W oparciu o mapy katastralne i część opisową
operatu katastralnego z 1846 roku, oraz mapę z 1811 roku można odszukać
owych siedemnaście ról i polan oraz określić ich obszar i granice. Powierzchnia historycznej wsi Olcza w tak ustalonych granicach wynosiła 1020,68 ha4.
Z porównania z obszarami innych wsi południowego Podhala wynika, że Olcza stanowiła średniej wielkości wieś na Skalnym Podhalu5.
W skład historycznego obszaru wsi Olcza nie wchodziły tereny osiedla
Wojdyły obecnie uważanego za część Olczy. Na tym odcinku jej zachodnia
granica biegła z północy na południe wzdłuż Potoku Olczyskiego skręcając na
zachód w stronę Bachledzkiego Wierchu dopiero powyżej obecnego budynku przy ul. Stary Młyn nr 3. Natomiast obecne osiedle Wojdyły znajdowało się
na obszarze roli Gutowej, która należała do wsi Zakopane w jej pierwotnych
granicach.
Najstarsze granice parafii Olcza ustalone w 1914 roku odpowiadały
w przybliżeniu granicom dawnej wsi Olcza. W 1984 roku z jej obszaru wyodrębniona została Parafia pw. Miłosierdzia Bożego na Cyrhli. Zostały do niej
włączone: Cyrhla, Zoniówka, Wyskówki, Hrube Wyżnie, Hrube Niżnie, Chłabówka Niżnia (Dolna), Chłabówka Wyżnia (Górna) i Jaszczurówka do Potoku
Olczyskiego czyli południowo – wschodnia część dotychczasowej Parafii Olcza. Z kolei ta ostatnia od strony północnej wykracza poza historyczne granice wsi Olcza i obejmując osiedle Wojdyły oraz osiedle Frąckówka na obszarze
wsi Poronin po budynki nr 40, 41, 42 przy ul. Tadeusza Kościuszki w Poroninie.
W obiegu potocznym obszar określany współcześnie jako Olcza odpowiada nie historycznemu obszarowi tej wsi lecz obecnym granicom Parafii
p.w. Matki Boskiej Objawiającej Cudowny Medalik na Olczy6.
Patrz: fragment mapy katastralnej z 1846 r. z naniesionymi granicami dawnej wsi Olcza.
Przykładowe powierzchnie wsi południowego Podhala: Ząb – 778,83 ha; Suche – 545,08
ha; Leśnica – 1085,81 ha; Bukowina– 1484,84 ha; Białka – 1487,51 ha; Gliczarów – 778,87 ha.
6
Patrz mapa: Współczesne granice parafii na Olczy.
4
5
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15. Współczesne granice parafii na Olczy
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Użytkowanie gruntów, sieć komunikacyjna, osadnictwo
Kataster austriacki prowadzony był systemem parcelowym. Za parcelę uważano ciągłą część uprawy (użytku gruntowego lub gruntu wolnego od podatku) znajdującą się w tym samym posiadaniu. W 1846 roku po przybyciu
na teren danej gminy katastralnej geometrzy ustalali protokolarnie i uzgadniali z sąsiednimi gminami oraz okazywali na gruncie granice podlegającej
pomiarowi jednostki katastralnej. Następnie ustalali poprzez opalikowanie
granice własności i władania. Z kolei przy pomocy stolika topograficznego
dokonywali pomiaru wszystkich parcel i budynków. Na otrzymanej tym sposobem mapie katastralnej danej gminy numerowano parcele, obliczano ich
powierzchnię, określano klasę gruntu oraz czysty dochód z niego.
Pomiarami na terenie gminy katastralnej Zakopane zajmował się dwunastoosobowy zespół geometrów. Pod szkicami polowymi z obszaru Olczy
figurują nazwiska Franz Staniek i Joseph Fischer. W oparciu o pomiary dokonane w 1847 roku obliczone zostały powierzchnie 12 580 parcel gruntowych
oraz 976 parcel budowlanych tworzących obszar gminy katastralnej Zakopane. Dokumenty z obliczeń podpisał geometra Michael Lensch, który najprawdopodobniej kierował całością prac.
W oparciu o operat katastralny można określić użytkowanie gruntów
na obszarze dawnej wsi Olcza. Użytki gruntowe na jej terenie wg operatu katastralnego z 1846 roku prezentujemy w tabeli nr 1.

16. Użytki gruntowe na obszarze dawnej wsi Olcza (pow. 1020,68 ha) wg mapy katastralnej
z 1846 r. A) grunty orne (pow. 438,27 ha), B) łąki (pow. 106,92 ha), C) pastwiska (pow. 210,14
ha), D) lasy (pow. 240,26 ha)
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17. Zmiany powierzchni lasów na obszarze Olczy w latach 1846–2014
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18. Sieć drogowa na obszarze gminy katastralnej Zakopane w 1846 r.
Tabela 1. Użytki gruntowe na terenie dawnej wsi Olcza wg operatu katastralnego z 1846 r.
Użytek

Powierzchnia [ha]

grunty rolne

438,27

łąki

106,92

pastwiska

210,14

lasy

240,26

Z danych katastralnych jednoznacznie wynika, że Olcza była wsią rolniczą. Stosunkowo zwarty obszar gruntów ornych obejmował 438,27 ha co
stanowiło 43% jej obszaru7. Lasy rozpościerały się wzdłuż jej południowych
i wschodnich granic a pomiędzy nimi w otoczeniu enklaw leśnych znajdowały
się pastwiska. Tereny użytkowane jako łąki położone były głównie wzdłuż
potoków i na wschodnich zboczach Bachledzkiego Wierchu. Granica rolno-leśna od 1846 r. nie uległa znaczącym zmianom8. Jedynie doliny potoków
współcześnie są znacznie bardziej zadrzewione i zakrzaczone niż to miało
miejsce przed 168 laty.
7
8
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Patrz mapki: Użytki gruntowe na obszarze dawnej wsi Olcza.
Patrz mapki: Zmiany powierzchni lasów na obszarze Olczy w latach 1846–2014.

19. Skupienie zabudowy mieszkalnej i gospodarczej na obszarze wsi Olcza wg operatu katastralnego z 1846 r.

Pod względem własnościowym teren gminy katastralnej Zakopane
dzielił się na dwa obszary obejmując grunty rustykalne, czyli chłopskie i dominium, czyli dworskie. Zdecydowaną większość obszaru dawnej wsi Olcza
stanowiły grunty rustykalne. Do dominium należała cześć obszarów leśnych
po jej południowej i wschodniej stronie.
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Według mapy kameralnej z 1811 r. główna droga z Nowego Targu do
Zakopanego prowadziła od granicy Poronina do Ustupu a stąd grzbietem Bachledzkiego Wierchu do huty w Kuźnicach (tzw. droga hutnicza, homolacka
lub hamerska). Część jej przebiegała wzdłuż zachodniej granicy Olczy. Dojazd do zabudowań wsi odbywał się jednak nie od strony drogi hutniczej lecz
z Poronina od Frąckówki, wzdłuż obecnej ul. Kościuszki.
W 1846 r. droga hutnicza utraciła swoje pierwszorzędne znaczenie i dojazd do Kuźnic prowadził już nowym szlakiem wzdłuż obecnych ulic Chramcówki, Jagiellońskiej i Chałubińskiego. Tym samym Olcza „oddaliła się” od
głównej trasy komunikacyjnej pod Tatrami9. Zarówno na mapie z 1811 roku
jak i z 1846 roku zaznaczono, że na obszarze Olczy istniały dwie główne drogi
zbiorcze. Jedna to wspomniana już wiodąca z Poronina przez Frąckówkę i dalej
szlakiem obecnej drogi głównej a potem po wschodniej stronie potoku Olczyskiego na Huty. Druga prowadziła z Poronina grzbietem olczańskich wierchów
przez Gawlaki, Hrube Niżnie i Wyżnie na Toporową Cyrhlę. Poszczególne osiedla i role połączone były z nimi siecią dróg lokalnych. Ta zaś była dużo bardziej
gęsta niż na pozostałym obszarze Zakopanego. Połączenia z drogą hutniczą
posiadały: osiedle na Klusiach oraz przez rejon obecnego cmentarza na Pardałówce, osiedla na Oberconiówce, Mrowcach i Hutach. Natomiast budowa
obecnej głównej drogi przez Olczę to dopiero początek XX w. a jej poważna
modernizacja i częściowa zmiana przebiegu to lata siedemdziesiąte XX w.
W 1846 roku zabudowania istniały na wszystkich olczańskich rolach
i polanach10. Ogółem na obszarze dawnej wsi Olcza w 1846 r. znajdowało
się 328 budynków, z tego 40% stanowiły budynki mieszkalne11. Na polanach
Cyrhla, Czernikówka, Kiełbasówka, Weszkówka, Zajęczyniec były natomiast
tylko budynki gospodarcze. Budowa nowej drogi przez Olczę z początkiem
XX wieku spowodowała częściowe zatarcie dawnego układu osadniczego.
Ten obecny jest ściślej związany z istniejącą siecią komunikacyjną. W 1846
roku duże skupiska budynków znajdowały się na zachodnich zboczach olczańskich wierchów, częściowo powyżej istniejącej drogi, w miejscach dobrze nasłonecznionych i przy źródłach wody. Niektóre budynki gospodarcze
na obszarze Olczy były jak na tamte czasy znacznej wielkości, np. o długości
przekraczającej 20 m.
Aktualnie ogólnodostępne programy geodezyjne umożliwiają nałożenie obrazu mapy katastralnej z 1846 roku na współczesne mapy wielkoskaloPatrz mapa: Sieć drogowa na obszarze gminy katastralnej Zakopane w 1846 r.
Patrz mapa: Skupienia zabudowań mieszkalnych i gospodarczych na obszarze dawnej
wsi Olcza wg operatu katastralnego z 1846 r.
11
Kontury budynków na mapie katastralnej rysowano w granicach najdalszego zasięgu wystających elementów budynku (np. okapów dachów). Do budynków gospodarczych zaliczano
także trwałe obiekty typu szałasy lub szopy.
9

10

20. Okolica kościoła parafialnego na Olczy w 1846 r. i współcześnie. A) fragment mapy katastralnej z 1846 r.
B) fragment ortofotomapy z roku 2009 r. C) istniejące współcześnie budynki naniesione na mapę katastralną z 1846 r.
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21. Role i polany dawnej wsi Olcza. Mapa katastralne 1846 r. Ortofotomapa z 2009 r.

we oraz ortofotomapy i zdjęcia lotnicze. Dokładność transformacji obrazów
cyfrowych jest na tyle duża, że w efekcie możliwe jest odtworzenie w terenie
wszystkich budynków i szczegółów sytuacyjnych istniejących na mapie katastralnej z 1846 roku nawet z dokładnością ± 2,0 m. Dzięki temu potrafimy
określić miejsca najstarszych siedlisk i pokazać zmiany sieci osadniczej12.
12
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Na mapie katastralnej z 1846 roku na obszarze dawnej wsi Olcza brak
jakichkolwiek obiektów przemysłowych. W czterech miejscach od Potoku Olczyskiego odchodzą koryta młynówek (dwie na Hutach, po jednej na
Mrowcach i Starym Młynie). Na mapie wykazano trzy budynki z urządzeniami
napędzanymi siłą wody płynącej (tartak, młyny). Znajdowały się na posesji
Mrowce 19 (dawna Rola Mrowcowa), oraz na działkach nr 91 i 98 położonych

Patrz mapy: Okolica kościoła parafialnego na Olczy w 1846 r. i współcześnie.
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w obrębie 58 na Starym Młynie (dawna Rzepkówka i Rola Milanowa). Być
może któryś z dwóch ostatnich to historyczny Stary Młyn.
Na mapie katastralnej z 1846 roku naniesiono tylko dwie nazwy miejscowe, które nie są nazwami ról i polan. Są to Brettsäge (tartak) i Stary Młyn.
Napis Brettsäge znajduje się na osiedlu Mrowce w rejonie obecnych posesji
nr 18, 18a, 18b, 18c .W tym miejscu nie ma na mapie żadnych obiektów, które
mogłyby być częścią tartaku, a topografia terenu wyklucza raczej możliwość
jego istnienia. Prawdopodobnie napis jest przesunięty i dotyczy obiektów na
obszarze obecnej posesji Mrowce 19. Być może nazwa nawiązuje do pierwotnego przeznaczenia terenu, które w 1846 roku miało już tylko znaczenie historyczne.

szarów. Prawdopodobnie przy sporządzaniu mapy katastralnej z 1846 roku
geometrzy uwzględniali pierwotne nazewnictwo ról, natomiast na mapie kameralnej z 1811 roku zapisano to wynikające z istniejącego od dawna, ale nie
pierwotnego stanu władania gruntami.
Maria i Józef Krzeptowscy Jasinek w oparciu o materiały z protokołów i lustracji z 2 poł. XVIII stulecia określili nazwiska właścicieli gruntów na
poszczególnych rolach i polanach14. Ustalenia te zostały naniesione również
na mapę ról i polan dawnej wsi Olcza15. W przypadku Roli Walkoszowej, ze
względu na podane wyżej problemy z nazewnictwem oraz w odniesieniu do
Polany Hucisko ustalenia te są prawdopodobnie niepełne.
Po obliczeniu powierzchni siedemnastu jednostek powierzchniowych
(ról i polan) okazuje się, że istnieje bazowa jednostka powierzchniowa wynosząca ok. 31,83 ha (ok. 57 morgów). Sposób obliczenia bazowej jednostki
powierzchniowej przedstawiamy w tabeli nr 2.

Role i polany wsi Olcza
Według operatu katastralnego z 1846 roku na obszarze dawnej wsi Olcza znajdowało się 17 jednostek powierzchniowych13. Charakter ról miały: Kluśkówka,
Milanówka, Mrowcówka, Rzepkówka, Stara Toporowa, Walkoszówka. Nietypowymi rolami były również Hrube Niżnie i Hrube Wyżnie. Natomiast Cyrhla,
Czernikówka, Hławówka, Huciska, Kiełbasówka, Oberconiówka, Rzepkówka,
Weszkówka, Zajęczyniec, Zoniówka stanowiły polany. Na mapie kameralnej
z 1811 roku układ ról jest częściowo przedstawiony inaczej.
Role po zachodniej stronie Potoku Olczyskiego tj. Rzepkówka, Kluśkówka, Mrowcówka, pokrywają się z rolami z mapy katastralnej z 1846 roku.
Natomiast te po wschodniej stronie Potoku Olczyskiego na mapie z 1811 roku
podzielone są na mniejsze jednostki. Przykładowo Rola Milanówka na mapie
z 1811 roku składa się z ról Rybkowej i Stachoniowej (Stachuniowej). Układ
parcel katastralnych na mapie z 1846 roku potwierdza istnienie starych granic podziałów odpowiadających wykazanym na mapie z 1811 roku ról Rybkowej i Stachoniowej. Z kolei na mapie z 1811 roku Rola Walkoszowa składa się
z trzech mniejszych jednostek. Ta najbardziej usytuowana na północ nosi nazwę Toporowej. Dalej w kierunku południowym występuje rola Walkoszowa
a następnie nienazwana, o obszarze odpowiadającym dwóm wcześniejszym
rolom położonym na północy.
Układ parcel katastralnych na mapie z 1846 roku potwierdza istnienie
podziałów Roli Walkoszowej zgodnie z mapą kameralną z 1811 roku. Z układu parcel i jej podziałów wewnętrznych można wnioskować, iż rola ta została pierwotnie podzielona na cztery jednostki, z których każda była później
dzielona na różne sposoby aż do osiągnięcia stanu wykazanego na mapie
katastralnej z 1846 r. Problemy z obszarem i nazewnictwem ról Milanowej
i Walkoszowej mają zapewne swoje źródło w historii własnościowej tych ob13

54

Patrz mapy: Role i polany dawnej wsi Olcza. Mapa katastralna 1846 r. Ortofotomapa z 2009 r.

Tabela 2. Obliczenie średniej wielkości bazowej jednostki powierzchniowej
Powierzchnia ról i polan z pominięciem Polany Starej Toporowej i Polany Hucisko

894,40 ha

Ilość bazowych jednostek powierzchniowych bez Polany
Starej Toporowej i Polany Hucisko

32,0 – 1,6 – 2,3 = 28,1

Średnia wielkość bazowej jednostki powierzchniowej

894,40 ha : 28,1 = 31,83 ha

Morga polska

0,5598 ha

Bazowa jednostka powierzchniowa:

31,83 ha = 56,86 morgów

W oparciu o obliczoną bazową jednostkę powierzchniową wytyczane
były granice ról i polan dawnej wsi Olcza. Większość z nich, uwzględniając
dokładność pomiarów możliwą do osiągnięcia w górzystym terenie w czasach gdy zasiedlano teren Olczy, powierzchniowo odpowiada tej jednostce
lub stanowi jej krotność16. Świadczy o tym wykaz powierzchni ról i polan obliczonych w oparciu o mapy z 1811 i 1846 roku przedstawiony w tabeli nr 3.

Maria i Józef K r z e p t o w s c y J a s i n e k: Podhalańskie Osadnictwo Rodowe. Część III,
tom I. Genealogia Rodu Bachledów. Zakopane 1999 .
15
Patrz mapa: Nazwiska właścicieli ról i polan olczańskich w końcu XVIII w.
16
Za wyjątkiem roli Starej Toporowej oraz Polany Huciska.
14
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Tabela 3. Zestawienie powierzchni ról i polan dawnej wsi Olcza
Mapa 1846 r.

Role i Polany

Mapa 1811 r.

Powierzchnia
[ha]

Role i Polany

Powierzchnia
[ha]

Ilość bazowych
jednostek
powierzchniowych

Cyrchla

60,38

Cerhla Toporowa

brak granic

1,9

Czernikówka

32,49

Zoniówka

32,49

1,0

Hławówka

63,81

Hławówka

brak granic

2,0

Hrube Niżnie

31,87

Hrube

brak granic

1,0

Hrube Wyżnie

32,49

Hrube

brak granic

1,0

Huciska

51,94

Huczysko

brak granic

1,6

Kiełbasówka

35,29

Kiełbasówka

brak granic

1,1

Kluśkówka

16,76

Klusz Jałmużnik

16,76

0,5

Milanówka

87,22

Mrowcówka
Oberconiówka

Rybkowa

29,95

0,9

Stachuniowa

57,26

1,8

62,37

Mrowcowa

62,37

2,0

91,64

Oberconiówka

brak granic

2,9

34,92

Rzepkówka (Rola
Huczysko)

34,92

1,1

Stara Toporowa

74,34

Bez nazwy

brak granic

2,3

Toporowa

33,38

1,0

Walkoszowa

127,35

Walkoszowa

33,93

1,1

Bez nazwy

60,04

1,9

Rzepkówka

Weszkówka

119,93

Wyskówka

brak granic

3,8

Zajączyniec

63,76

Zajączyniec

brak granic

2,0

Zoniówka

34,12

Bez nazwy

34,12

1,1

Razem

1020,68

32,00

Z powyższych danych wynika, że powierzchnię zbliżoną do wyodrębnionej jednostki bazowej posiadają polany: Czernikówka, Polana Hrube Niżnie, Polana Hrube Wyżnie, Polana Kiełbasówka, Polana Zoniówka, rola Rzepkówka oraz
rola Rybkowa w ramach roli Milanowej. Powierzchnię stanowiącą dwukrotność
jednostki bazowej posiadają polany: Cyrhla, Hławówka, Mrowcówka, Zajęczyniec oraz rola Stachoniowa w ramach roli Milanowej. Powierzchnię stanowiącą
trzykrotność jednostki bazowej posiada natomiast polana Oberconiówka. Powierzchnię stanowiącą czterokrotność tej jednostki posiada rola Walkoszowa
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22. Nazwiska właścicieli ról i polan olczańskich w końcu XVIII w.

(w ramach tej roli widoczne są trzy jednostki powierzchniowe, dwie z nich odpowiadają powierzchniowo jednostce bazowej, trzecia dwukrotności jednostki
bazowej) oraz polana Weszkówka. Z kolei rola Kluśkówka posiada obszar odpowiadający ½ powierzchni jednostki bazowej. Od zaobserwowanej prawidłowości odbiega powierzchnia roli Starej Toporowej oraz polany Huciska.

57

Piotr Bąk, Marcin Guzik

Olczańskie role i polany przed 200 laty

Zaobserwowane tu zjawisko nie jest raczej efektem przypadkowego
zbiegu okoliczności. Wskazuje bardziej na dość uporządkowany charakter
starszego osadnictwa Olczy. Według Józefa Rafacza w praktyce grunta nie
były ściśle wymierzane, mierzyli je zaś jedynie wójtowie i przysiężni, w końcu
zaś miernik dworski17. Wiadomo, że w XVII w. wśród funkcjonariuszy dworskich znajdował się miernik przysięgły. Wykorzystywano go wprawdzie głównie w sprawach spornych o grunta, niemniej zaobserwowana prawidłowość
zdaje się wskazywać na udział geometry w pierwotnym zasiedleniu Olczy.
Obliczona jednostka bazowa odbiega od klasycznego łanu frankońskiego
o obszarze ok. 25 ha (43 morgi) stosowanego w Małopolsce18. Jednak argumentując słabą urodzajnością gleb na południowej Nowotarszczyźnie pierwsi osadnicy mogli uzyskać od dworu zgody na większe wyrobiska. Fakt, że
większość ról i polan powierzchniowo odpowiadała bazowej jednostce powierzchniowej lub stanowiła jej krotność związany był z uprawnieniami poszczególnych kategorii włościan w czasach dawnej Rzeczypospolitej19.
Niezgodność powierzchni roli Starej Toporowej oraz Polany Huciska
z zaobserwowaną prawidłowością można tłumaczyć przekroczeniem przez
osadników przyznanej im normy obszarowej lub zastaniem na wyznaczonym
obszarze już istniejącego wyrobiska20.
Obraz Olczy przedstawiony w dokumentach austriackiego katastru
gruntowego pozwala na cofnięcie się wstecz o około 170 lat i wysnucie hi17
Józef R a f a c z: Dzieje i ustrój Podhala Nowotarskiego za czasów dawnej Rzeczypospolitej
Polskiej. Warszawa 1935, s. 123–124.
18
Edward S t a m m: Staropolskie miary. Cz. 1. Miary długości i powierzchni. Główny Urząd
Miar. Warszawa 1938 s. 63.
19
Józef Rafacz podaje za Kazimierzem Dobrowolskim (Włościańskie rozporządzenie ostatniej woli na Podhalu XVII i XVIII w. Studia i materiały. Kraków 1933), że rola we wsiach, których
układ gruntów opierał się o łany leśne, mogła wynosić nawet od stu kilkudziesięciu do dwustu
morgów (J. R a f a c z: Dzieje i ustrój Podhala…, dz. cyt., s. 121). Ze względu na obszar posiadanego gruntu możemy na Podhalu nowotarskim za czasów dawnej Rzeczypospolitej wyróżnić szereg grup. Za kmieciami siedzącymi na rolach, jako dalsza kategoria włościan pojawiają się półrolnicy, siedzący jak nazwa wskazuje na półrolkach. Półrolników nazywa się też zarębnikami, być
może od wrębywania się w lasy, podobnie jak obszar gruntu przez nich posiadany nosi nazwę
zarębku. Jako trzecia grupa występują zagrodnicy, największy rozmiar zagrody dosięgał ¼ roli.
20
Józef Rafacz podaje, że role w rozmiarach mogły odbiegać od siebie, co działo się głównie z tej przyczyny, iż poszczególne role powiększały się przez wyrabianie lasu sąsiedniego
(J. R a f a c z: Dzieje i ustrój Podhala…, dz. cyt., s. 121–122). Częste były skargi, że poddani za
wielkie role posiadają, nie spełniając z nich odpowiednich powinności. Wśród włościan istniała
nieokreślona co do obszaru gruntowego kategoria tak zwanych polaniarzy, którzy jak nazwa
wskazuje osiedleni na polanach, mają raz grunta wielkości roli, to znowu półrolku, a kiedy indziej tylko zagrody. Ci to polaniarze powiększali obszar posiadania kosztem lasów i dlatego
wyraźnie w wyrokach zabroniono im niszczyć lasy. W dawnym starostwie nowotarskim znajdowały się wioski, w których zauważa się tylko polaniarzy, jak np. Zakopane i Olcza.
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23. Olcza z lotu ptaka. Fot. ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego, 1938

potez dotyczących początków osadnictwa na jej terenie. Ich bardziej dokładna weryfikacja może się jednak okazać trudna z powodu niezachowania się
znacznej części materiałów archiwalnych.
Zaprezentowane tu materiały i dane mogą być inspiracją dla innych,
a stwierdzone dzięki analizie map austriackiego katastru gruntowego prawidłowości stanowią wskazówkę do dalszych badań nad początkiem osadnictwa dawnej wsi Olcza.
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