
 

WAŻNIEJSZE BŁĘDY DOSTRZEŻONE W DRUKU 

 

Strona Wiersz  

Jest 

 

Powinno być od góry od  

dołu 

10  14 ....gnieźnieńskiej i poznańskiej ...gnieźnieńskiej i diecezji poznańskiej 

11 Tab. 1. - w Lp. dodać  6 

16  6 z 1789 r. 25 z 1789 r. 
25 

16 przyp. 26. wykazuje podaje 

17  2 zabytków różnych składników... różnych składników... 

18 10  ....sądowym zawierające fragmenty źródeł 

kartograficznych... 

....sądowym, fragmenty źródeł 

kartograficznych... 

30 4  a 1790 a w 1790 

31  7 ewangelicyluteranie ewangelicy - luteranie 

32  8 kasztelana konarskiego i sieradzkiego kasztelana konarskiego sieradzkiego 

44 Podpis pod il. 11 przed i w 1772 ... przed i w 1771 r.... 

46  6 ,którzy (...) już dawniej... już dawniej... 

50  4 i stwierdza i stwierdzano 

57 2-6  dziedzic dóbr Siąszyce, co ujęto...,... 

Dzierzbin i majętności  suliszewskiej. 

dziedzic dóbr Siąszyce, Dzierzbin i majętności 

suliszewskiej, czego dokonano... 

61  11-10 wspólnych wspólne 

77 6  pięciu takich osad, a mianowicie: 

Ciążeńskie Holendrów....i Holendry 

Jaroszewickie 

sześciu takich osad, a są to: Ciążeńskie 

Holendry ....Holendry Jaroszewickie i 

Złotkowskie Holendry. 

79  14 tylko dla 3 dla 4 

80 przyp. 139 ..,Sdpreussen... ...Südpreussen... 

85 2  300 pr. 2 300 pr. 
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85     15-16                                                                                                                         prętem 8 ½  łokciowym prętem 7 ½  łokciowym  

85  2 z wiadomościami porównane z wiadomościami 

90  19 704 dymów liczbę 704 dymów 

90  15-14 6 osób, czyli w sumie 699 osób 6 dymów, czyli w sumie  do ok. 699 dymów 

102  5-4 białogłów (kobiet zamężnych i wdów oraz 

córek... 

białogłów (kobiet zamężnych i wdów) oraz 

córek... 

112 2-3  późniejszych mieszkańców osad 

olęderskich 

późniejszych ich mieszkańców 

112  1 go kontraktów podług osobnych kontraktów 

113  2-1 (gdzie...grundgeldu) (gdzie...grundgeldu) 

115 1-2  niepozostawienie gruntu...gospodarza 

następcy 

pozostawienie  gruntu...bez gospodarza -

następcy 

118  10 dominalnego dominialnego 

119  9-8 wciągane były..., a także przesyłane były... wciągane.., a także przesyłane... 

121  2 analogię wobec analogię do 

122  7-6 Przywileje lokacyjne ...,, a dla Cekowskich 

Nw. Ol..., gwarantował.... żelazem. 

Potwierdzają to przywileje lokacyjne ..., i dla 

Cekowskich Nw. Ol... (gwarantował.... 

żelazem) 

123  10 ...Dzierzbińskich[-Zamętów] Ol. Dzierzbińskich [Zdanowca i Zamętów] Ol. 

126  6-5 jednego dymu, zróżnicowanych 

...przywilejach). 

jednego dymu), zróżnicowanych 

...przywilejach. 

127 5  Wielołęce Wielołęki 

127  15 jak nieraz jak też i nieraz 

132 19  od innych od wyżywienia mieszkańców innych 

nieolęderskich osad  

134 6  w XVIII w. w XIX w. 

136 5  przypis. 359 został mylnie przesunięty ze s. 135, w. 3 od dołu, gdzie znajdował sie po słowie 

:...pogrzebom)   

136 19  m. in. m.in. takich, jak: 

136  13 dla 10 z 26 dla 10 z 25 

140  10 było 662. było 662 , a po doszacowaniach 704. 

142  5 681 dymów 691 dymów 

 

w wielu miejscach(m.in. na s. 129) 

 przy kursywie niepotrzebne cudzysłowy; zbędna kursywa, błędnie sugerująca cytaty; ponadto 

anachroniczne informacje o budynkach z rudy darniowej w XVIII i XIX w., wprowadzone 

przez Wydawcę pomimo niezgody autora 

 

Zbigniew Chodyła, Zarys najstarszych dziejów osad olęderskich w Puszczy Pyzdrskiej 1746-1793, Pyzdry 2015. 


