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Event
Born
Christened
Died
Buried

Date(s)

Place

Abt..1415

Description

Oziembłów?

..1480

Nickname:
Sex:
M
Last Changed: 14.11.2010

AKA:
ID:

Married Name:
AFN:

Parents
Father

Relationship

OZIEMBŁOWSKI

Biological

Mother

Relationship

Marriages
Spouse
Anna KOWALOWSKA (KOWALEWSKA)
Katarzyna

Marriage Date/Place
1445 or before
..1476

Notes
h. Sulima;
dziedzic Oziembłowa (pow. sandomierski) 1430-1480 (50 lat)
dziedzic Kowalowej (pow. biecki) 1437-1469 (32 lata)
tenut. (dzierżawca) Rzepiennika Suchego 1445-1469 (24 lata)
dziedzic sołectwa (sołtys) w Lipinkach 1430-1480 (50 lat) lub 1432-1480 (48 lat) i tenut. (dzierżawca) miejscowości królewskiej
Lipinki w latach 1448-1480 (32 lata)
dziedzic sołectwa w Zagórzanach 1473-1478 (5 lat)
ławnik sądu wyższego prawa niemieckiego (i leńskiego 1473) na zamku w Bieczu.
W 1432 Piotr sołtys ze Strzeszyna ustąpił Zawiszy Oziembłowskiemu za 15 grzywien swój zastaw na części karczmy i młyna w
Lipinkach oraz fristik koło Strzeszyna. Sławetny Tworek (Florian sołtys z Ujazdu) sołtys połowy sołectwa w Lipinkach sprzedał tę
połowę szlachetnemu Zawiszy niegdyś z Oziembłowa za 50 grzywien.
W 1433 Piotr sołtys ze Strzeszyna stwierdził, że w czasie gdy przewodniczył sądowi leńskiemu w Bieczu ustąpił za 15 grzywien
szlachetnemu Zawiszy Oziembłowskiemu swój zastaw na połowie karczmy i młyna w Lipinkach.
W 1436 sąd najwyższy prawa niemieckiego w Krakowie przysądził Klemensowi Procinie trzecią część macierzyzny na sołectwie
w Lipinkach wartości 20 grzywien na bracie Piotrze. Sąd wyznaczył woźnego do wwiązania Klemensa do sołectwa w Lipinkach,
wyjąwszy część Zawiszy Oziembłowskiego. Klemens Procina wystąpił przeciw Zawiszy Oziembłowskiemu z Lipinek o 25
grzywien macierzyzny.
W 1437 Klemens Procina pozyskał 12 grzywien macierzyzny (w Lipinkach) na siostrze Katarzynie. Piotr Strzeszyński zeznał, że
nigdy nie dał wwiązania Zawiszy Oziembłowskiemu do części macierzystej (sołectwa w Lipinkach) Klemensa Prociny, lecz do
części Piotra Prociny. Zawisza Oziembłowski miał trzymać zastawioną sobie połowę sołectwa w Lipinkach nie niepokojony.
Jeżeli byłby pozwany to winien odpowiadać tylko z części kupionej za własne pieniądze (tj. części Jana Prociny). Ławnicy
stwierdzili, że Piotr Strzeszyński zobowiązał się bronić Zawiszę Oziembłowskiego od pretensji z tytułu zastawu w wysokości 15
grzywien na część młyna i karczmy w Lipinkach. Klemens Procina pozwał Zawiszę Oziembłowskiego o wwiązanie się do jego
części macierzyzny przysądzonej mu wyrokiem sądu wyższego prawa niemieckiego w Krakowie i o wybranie pożytków z jego
części młyna. Szlachetny Klemens sołtys z Lipinek i Zawisza z Oziembłowa mieli się pogodzić w ciągu 4 tygodni.
W 1437 Mikołaj z Kowalów oświadczył, że Zawisza z Oziembłowa (pow. sandomierski) i jego brat Szczepan wykupili prawo
bliższości do połowy części w Kowalowach i Gilowej, które to części poprzedni mężowie jego żony zastawili za 90 grzywien.
W 1441 szlachetny Zawisza Oziembłowski zobowiązał się dać w ciągu 6 tygodni Janowi Kalwie przywilej na sołectwo w
Lipinkach. Wyrokiem sądu Klemens Procina uzyskał wwiązanie do dóbr Piotra Prociny w Lipinkach.
W 1443 Jan Procina sołtys z Lipinek sprzedał Zawiszy Oziembłowskiemu za 10 grzywien część sołectwa przypadłą mu po
śmierci brata Klemensa.
W 1445 Zawisza z Oziembłowa zastawił za 40 grzywien i 5 groszy Piotrowi z Burzyna całą swoją część w Kowalowach i Gilową.
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W 1445 Zawisza z Oziembłowa zastawił za 40 grzywien i 5 groszy Piotrowi z Burzyna całą swoją część w Kowalowach i Gilową.
W 1445 żona Szczepana z Oziembłowa - Elżbieta córka zmarłego Bogufała z Mokrej ustąpiła w dożywocie matce Annie żonie
Zawiszy Oziembłowskiego sołectwa w Moszczanach i Zagórzanach oraz dom (dwór) w Lipinkach.
W 1446 Piotr Procina sprzedał Zawiszy za 20 grzywien części sołectwa w Lipinkach spadłe (otrzymane w spadku) na niego po
bracie Klemensie i siostrze Katarzynie.
W 1454 Anna żona Zawiszy zapisała na wypadek swojej śmierci wszystkie dobra mężowi oraz Bogusławowi (Bogufałowi) i
Katarzynie dzieciom Szczepana Oziembłowskiego, a swym „wnukom” czyli bratankom Zawiszy. Anna zarezerwowała sobie
dożywotnie używanie tych dóbr. Zeznała, że nie posiada żadnych pieniędzy, srebra i złota. Zawisza na wypadek wcześniejszej
śmierci zapisuje Annie oraz ww. bratankom swoje dobra, zwłaszcza sołectwo w Lipinkach.
W 1457 Piotr Burzyński zeznał, że Zawisza Oziembłowski zaspokoił jego pretensje za zastaw Gilowej i części w Kowalowach.
W 1460 Zawisza wraz z bratankiem Boguchwałem (dziedzice Oziembłowa) zastawili za 10 grzywien Piotrowi z Kowalowej rolę w
Kowalowej zwaną Klimionkowską.
W 1460 Zawisza Oziembłowski został skazany na karę, że pomimo nakazu królowej i starosty bieckiego nie zasiadł wśród
ławników.
W 1463 Anna córka Mściszka z Kowalowej ustąpiła w dożywocie mężowi Zawiszy sołectwa w Zagórzanach i Moszczanach.
W 1469 Zawisza Oziembłowski z Lipinek odstąpił bratankowi Boguchwałowi z Kowalowej całe dominium w Suchym Rzepienniku
(które miał od ojca Boguchwała – Szczepana). Bogusław mógł trzymać tę wieś ze wszystkimi czynszami pod warunkiem, że
Zawisza może swobodnie przebywać w tamtejszym dworze. Boguchwał uwolnił (wypuścił) Zawiszę z dziadowizy, która mu
winna przypaść we wsiach Lipinki i Zagórzany po śmierci Zawiszy. Boguchwał dał Zawiszy połowę części w Kowalowej i
przyrzekł bronić go przed swoją siostrą Katarzyną, Janem zwanym Kopaczem i dziećmi Darongowej.
W 1469 Boguchwał Oziembłowski z Szalowej niegdyś z Kowalowej zastawił za 50 grzywien Zawiszy Oziembłowskiemu z Lipinek
połowę Szalowej.
W 1471 Jan zwany Kopacz z Moszczan sprzedał za 80 grzywien Zawiszy Oziembłowskiemu z Lipinek 1/3 dóbr Lipinki, Suchy
Rzepiennik i Kowalowa oraz sołectwa w Zagórzanach i Moszczanach, które miał po zmarłym Bogufale z Mokrej i jego żonie
Annie swojej babce.
W 1475 Stanisław z Żarnowca i Bieździedzy zastawił Zawiszy Oziembłowskiemu dziedzicowi [!] Lipinek 4 łany w Bieździedzy.
W 1476 Zawisza sołtys w Lipinkach zapisał żonie Katarzynie 100 grzywien wiana na sołectwie w Lipinkach.
W 1477 Bogusław bratanek Zawiszy uwolnił stryja z opieki oraz wszelkich zastawów i pozwów oraz ustąpił mu całą część
sołectwa w Lipinkach jaką miał po ojcu. Zawisza ustąpił Bogusławowi zapis 30 grzywien jaki miał na sołectwie w Moszczenicy
Polskiej, młynie, karczmie i kmieciach.
W 1478 Zawisza skwitował Stanisława Żarnowieckiego z 50 grzywien.
W latach 1478-81 Boguchwał Oziembłowski z Kowalowej i Wojciech Sosnkowski z Sosnówki (ew. Sękowej) jako bracia
występowali przeciwko ich stryjowi Zawiszy Oziembłowskiemu o zapis 100 grzywien na sołectwie w Zagórzanach. Sumę tę
przekazała Boguchwałowi Anna córka Mściszka z Kowalowej i żona Zawiszy, która została określona jako „vetula”. Boguchwał i
Wojciech nie byli braćmi rodzonymi i brak jest danych do określenia ich pokrewieństwa, niemniej jednak można stwierdzić, że
byli prawdopodobnie braćmi stryjecznymi lub ciotecznymi.
W 1480 Zawisza dziedzic sołectwa w Lipinkach zastawił, za zgodą żony Katarzyny, Tomaszowi Sułowskiemu za 20 grzywien
karczmę w Lipinkach, z której płacone były 3 grzywny czynszu. Gdyby miało być więcej niż 3 grzywny nadwyżka miała przypaść
Zawiszy.
W 1480 Kazimierz Jagiellończyk zezwolił Stanisławowi Szalowskiemu wykupić z rąk Boguchwała opiekuna dzieci Zawiszy
Oziembłowskiego wieś królewską Lipinki.
W 1480 roku Zawisza Oziembłowski zmarł, zaś po 25 latach w 1505 król Aleksander Jagiellończyk na prośbę szlachetnej
Katarzyny i wdowy po Zawiszy Oziembłowskim, sołtyski w Lipinkach potwierdził i odnowił przywilej lokacyjny Lipinek z 1363 roku.
(Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, wydawany od 1980 r.)
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